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1. Повод и циљ израде конкурса 
Предмет конкурса је, примарно, архитектонско-урбанистичко решење нове зграде Ансамбла 
народних игара и песама Србије КОЛО. 
Обухват конкурса су локација старе Ђумрукане у Карађорђевој улици број 13 на којој је планирана 
изградња нове зграде Ансамбла КОЛО (Зона 1) и Кaрaђорђева број 15-15а, као предмет анкетне 
просторно-програмске провере капацитета локације намењене објекту са садржајима културе (Зона 
2). 
Повод за расписивање конкурса је потреба да се за установу културе - Ансамбл народних игара и 
песама Србије КОЛО, чији се рад одвија у „привременим“ просторима и условима од њеног настанка, 
обезбеди  наменски простор који треба да задовољи како актуелне, тако и потребе будућег развоја 
ове институције, а чиме ће се формирати и први специјализовани сценски простор намењен 
уметничкој игри  у Србији. Поред тога, за део Плана детаљне регулације просторне целине 
Косанчићев венац (укључујући и предметну локацију) у току је процедура Измена и допуна 
(обрађивач Урбанистички завод Београда), па је овај конкурс сврсисходна и добродошла провера 
пре усвајања планског решења.  
Циљ конкурса је да се, у складу са конкурсним задатком, програмским захтевима, значајем и 
потенцијалима локације, изабере најквалитетније архитектонско-урбанистичко решење новог 
објекта Ансамбла народних игара и песама Србије КОЛО, које кореспондира са окружењем и 
прилагођено је вредностима амбијента (Зона 1). Тежња је да се кроз конкурсне активности сагледају 
актуелни потенцијали простора у складу са данашњим културно-историјским контекстом, значајем и 
развојем предметног простора, као и да се изградњом објекта намењеног садржајима културе на 
месту старе царинарнице (Ђумрукане) реализује идеја симболичне обнове Театра на Ђумруку. 
Секундарни циљ конкурса је да се, ради комплексног сагледавања и антиципације будућег развоја 
предметног подручја, кроз проверу просторних и функционалних потенцијала, на анкетном нивоу, 
преиспитају могућности и дефинишу капацитети и морфологија будуће изградње за суседну локацију 
у Карађорђевој број 15-15а (Зона 2). 
Изабрана решења представљаће основ за израду урбанистичко-техничке и пројектне документације 
за потребе реализације, уређења и изградње. 
 

   
Слика 1  - Катастарски план са границом конкурса                                    Слика 2  - Орто-фото снимак са границом конкурса 
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2. АНСАМБЛ НАРОДНИХ ИГАРА И ПЕСАМА СРБИЈЕ КОЛО, подаци о кориснику простора 
2.1.  Историјат и развој Ансамбла до данас1 
Ансамбл „Коло“ је основан 15. маја 1948. године у Београду од стране Владе Народне Републике 
Србије. Са радом је, званично, почео десет дана касније, а прве пробе су одржане у музичкој школи 
„Станковић“. Ансамбл народних игара Србије, како се званично ово друштво звало приликом 
оснивања, има за циљ да сакупља, обрађује и чува свеопште народно играчко, певачко и музичко 
благо. Ансамбл „Коло“ на уметнички начин интерпретира игре и песме српског народа и етничких 
група и популарише их преко својих концерата у Србији и у иностранству. Уредбу о оснивању 
Ансамбла донела је Влада НР Србије у којој је наглашено: “Наше народне игре играју се после 
ослобођења у свима нашим културно уметничким друштвима. Сада, са оснивањем Ансамбла 
народних игара Народне Републике Србије, које треба да буде под руководством министарства 
просвете, наше народне игре треба да се подигну на виши уметнички ниво“.  
Први, премијерни наступ ансамбла био је већ 29. новембра 1948. године на сцени Народног 
позоришта у Београду уз пратњу оркестра Београдске опере и тамбурашког оркестра Радио Београда. 
Тако је већ на првом наступу започео сарадњу са репрезентативним уметничким институцијама 
Србије што ће постати и традиција. 
Ансамбл постаје права уметничка репрезентација и од првог дана окупља најеминентније стручњаке 
из области традиционалне игре, музике и песме. Поред уметника-кореографа, које је изнедрио 
Ансамбл, са „Колом“ су сарађивали и у њему стварали најеминентнији кореографи. Музичку пратњу 
требало је обрадити, у чему су учествовала највећа имена балканске музике. Како би задатак у 
„подизању народне игре на виши уметнички ниво“ у потпуности био испуњен, Ансамбл је ангажовао 
као сараднике најеминентније стручњаке из области игре. 
„Коло“ је и даље радо и често виђено на сценама широм Европе, а своје успехе понавља и на 
Далеком истоку, у Јапану, Аустралији, Русији. У Београду и Југославији „Коло“ формира своју публику, 
а своје, већ традиционалне „концерте уторком“ премешта из Београдског драмског позоришта у 
Коларчеву задужбину. Иако је „Коло“ свеприсутно на европској, па и блискоисточној (Израел) и 
северноафричкој сцени (Алжир, Мароко, Тунис), године кризе и ратова учиниле су да „Коло“ тек 
после четврт века поново крене на прекоокеанске турнеје (Аустралија 2002. и 2003, Канада 2010). 
Путујући по свету „Коло“ је наступало у највећим и најцењенијим концертним салама: 
Метрополитен, Карнеги хол, Палата Шајо, Фениче театар, Баљшој театар, Кембриџ театар, Опера Хаус 
у Сиднеју.  
 

         
Слика 3а - Наступ Ансамбла, Комитско          ©С.Крагујевић     Слика 3б - Наступ Ансамбла 1990-их          www.kolo.rs  

 
„Када говоримо о успеху на гостовањима, земљама и многобројним градовима у којима је „Коло“ 
гостовало, које од њих да истакнемо? Да ли Ланголен и три прве награде, месец дана у Лондону, 56 
концерата у Паризу, незаборавну Москву и Лењинград, Токио, Њујорк, Рим или далеки Мелбурн?“, 
oвим речима, којима се Олга Сковран давно осврнула на „Колове“ успехе, можемо описати све 
награде, признања и успехе до данас. Тешко је рећи која је значајнија. 
Свакако је победа у све три дисциплине (игра, песма и традиционaлно свирање) на престижном 
фестивалу у Ланголену 1951. године пресудно утицала на статус Ансамбла „Коло“ у оквиру светске 

                                                           
1
 Детаљни подаци о учесницима у раду Ансамбла дати су у прилогу конкурсне документације 

http://www.kolo.rs)/
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уметничке сцене. У времену када је „Коло“ стварало своје име и традицију квалитетног уметничког 
ансамбла и државни врх је то умео да цени. Тако је Ансамбл „Коло“ носилац Ордена заслуге за народ 
са златним венцем и Првомајске награде, а Олга Сковран је као дугогодишњи уметнички 
руководилац, директор и кореограф награђена Седмојулском наградом. У ред високих признања 
Ансамбла ушла је и Вукова награда, али и Орден Вука Караџића првог степена са указом председника 
Републике поводом 55. годишњице „Кола“. 
Ансамбл „Коло“  је 2018. године  одликован Орденом Карађорђеве звезде другог степена за 
нарочите заслуге у представљању Републике Србије и постигнуте резултате у културним 
делатностима, посебно у очувању културно- уметничког наслеђа.  
2.2. Сценска обрада народних игара 
Сценску обраду народних игара у виду кореографија народне игре (различитих формата) као нови 
правац у уметничкој игри развила је Олга Сковран управо у Ансамблу „Коло“, а по угледу на совјетску 
кореографску школу. Многа од њених дела и данас су актуелна на репертоару Ансамбла и пример су 
у настајању нових. До 1965. године и одласка у пензију Олге Сковран на репертоару „Кола“ је већ 
било 66 од 144 кореографије, колико их је постављено до данас, а од тога 25 представља њено 
стваралaштво. Године 1966. „Коло“ је одиграло свој 2000. концерт од око 5.500 укупно одиграних од 
оснивања. 
Концепт кореографских минијатура и кореографија народне игре задржао се до данас, али је крајем 
осамдесетих „Коло“ кренуло путем тематски одабраних и режираних народних игара, песама и 
обичаја што ће бити упамћено као музичко-сценски приказ и отворити ново поглавље у презентацији 
фолклора (први приказ „Девојачки сан“-аутор: Ратомир Ђуровић, 1986). Неки од касније насталих 
приказа су и „Корени“, „Бал у Београду“, „Голгота и Васкрс Србије“, „Балканска Одисеја“, „Коло 
љубави, “„Аманет“. У то време „Коло“ је почело и са стварањем посебних певачких програма уз 
различит степен стилизације и обраде народне песме, а до данас је настало још шест таквих, 
тематски различитих програма. „Кореоревија“ је такође заузела значајно место у презентацији и 
популаризацији традиционалног костима, као и пригодне фото изложбе приређиване пред велике 
наступе и јубилеје Ансамбла. Српска народна игра, односно њен најрепрезентативнији представник 
„српско коло“ је уврштено  на репрезентативну листу нематеријалне културне баштине од стране 
UNESKA 2017. године уз немерљив допринос Ансамбла „Коло“  у том пројекту. 
Ансамбл „Коло“ приређује своје тематски различите програме у веома разноврсним просторима. 
Најадекватнији услови за извођење различитих перформанса су позоришне сале и концертне 
дворане са сценски прилагодљивим условима, што представља довољно простора за смештање 
народног оркестра (у мањем и проширеном саставу у пропадалишту или у дубини сцене), велики 
сценски простор за извођење кореографија и смештај хора или певачке групе, као и довољно 
простора иза и око сцене због огромне флуктуације уметника током програма. Наступи Ансамбла се 
често изводе у сарадњи са другим ансамблима, што подразумева дупло већи број учесника, два 
оркестра на сцени или брзо смењивање истих током извођења програма. 
Концерт Ансамбла „Коло“   се састоји из неколико уметничко- техничких фаза које заједно чине једну 
целину. Уметнички део подразумева припрему програма, бројчано стање како играчког, тако и 
оркестарског сектора. Један концерт чини низ играчко-певачких нумера, као и перформанс Народног 
оркестра Ансамбла „Коло“. Поред игре и песме због које публика долази, Ансамбл „Коло“  велики 
значај даје и техничко-продукцијском аспекту. Дизајн светла је постао препознатљив печат Ансамбла 
„Коло“ током редовних концерата у последње време. Главни разлог овако успешне реализације је 
позоришна расвета која је прављена на основу детаљних припрема и прилагођавања самој 
фолклорној уметности. Основни светлосни план на једном концерту садржи предња светла, контре, 
бочна светла и специјале за солисте и Народни оркестар. С обзиром на квалитетан вокално-
инструментални кадар, технички сектор има задатак да на најбољи могући начин озвучи сцену и 
инструменте. Пошто Ансамбл наступа на разним позоришним сценама Србије и иностранства, 
дизајнер тона је дужан да на најквалитетнији начин прилагоди звучну слику програму, али и простору 
у којем Ансамбл наступа. Сваки инструмент оркестра је озвучен посебно, док је сцена покривена 
велики бројем широкопојасних микрофона. Звучни мониторинг је јако битан због комуникације 
играчког сектора и оркестра Ансамбла „Коло“.  
Иновацију на концертима Ансамбла „Коло“ чини видео продукција која је направљена у сарадњи са 
познатим именима позоришне и филмске сцене Србије. Видео најаве представљају нови начин 
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репрезентовања широког репертоара Ансамбла, у којем глумци кроз паметан и довитљив сценарио 
представљају публици кратак садржај, а и историјат кореографија које су део програма. Осим 
уметничког аспекта, видео најаве имају и практичну функцију, омогућавајући играчима више 
времена да се спреме за предстојећу кореографију. Један концертни програм Ансамбла „Коло“  траје 
у просеку сат времена и тридесет минута.  
Поред редовних концерата, Ансамбл има и концерте који већи акценат стављају на вокално-
инструментални програм. То су наступи мањег формата, прилагођени одређеним сценама. 
За један успешан концерт потребно је да сви сектори Ансамбла реализују свој посао на највишем 
могућем нивоу. 
2.3. Активности и догађаји 
Просечан број активности, односно наступа Ансамбла је веома променљива категорија, али по 
статистичким подацима у последњој деценији, тај број се креће у интервалу од 50-150 у току 
календарске године (односно уметничке сезоне која почиње од септембра/октобра, па до летње 
паузе, обично средином јула). У оквиру наведених активности постоје различите категорије наступа. 
Свакако су најважнији и најбројнији целовечерњи наступи, јер тада Ансамбл самостално изводи 
целовечерњи наступ у трајању од  једног до два сата уметничког програма који укључује комплетан 
извођачки апарат (уметници: играчи и чланови оркестра), организациони и технички део. Због честих 
гостовања по земљи и иностранству, већи део Ансамбла је тада одсутан, али због специфичности 
посла који је близак спортским активностима, део Ансамбла који није на путу остаје у бази на 
тренинзима и често има активности мањег обима. Осим целовечерњих наступа, бројна су 
учествовања у различитим манифестацијама, мањег и већег обима, што обично захтева ангажовање 
комплетног извођачког апарата, али неретко и мањи број учесника, поготово када су у питању ТВ 
гостовања или протоколарна дешавања. Такође су специфични певачки или певачко- 
инструментални наступи, када је ангажован нешто мањи број извођача или се користи скромнији 
фундус костима. Свакако је карактеристично да када Ансамбл гостује, мора да носи са собом 
предвиђени фундус костима (народних ношњи) које користи током наступа. У току уобичајеног 
целовечерњег наступа који најчешће траје оквирно око 90 минута, учествује обично 18 играчких 
парова и 15 чланова оркестра, што би са техничким особљем и члановима организационог тима било 
приближно око 60 људи.  Када су већи јубиларни наступи или важнија дешавања, тај број, укључујући 
сараднике, додатне музичаре и певаче може да нарасте и дупло.  
Због непоседовања сопствене сцене за извођење наступа, Ансамбл је веома ограничен у 
организовању већег броја наступа и довођења гостију. Потребе за чешћим наступима у Београду су 
реалне, али велики  број сарадника у земљи и региону намећу потребу много чешћих сусрета који 
подразумевају заједничке и самосталне наступе у Београду. Ако томе додамо значајно повећање 
броја туриста, који тренутно немају адекватан простор за упознавање са нашом традиционалном 
културом, а у оквиру ње са најинтересантнијим представницима, игром, песмом, музиком, костимом 
и обичајима, онда је сасвим реално очекивати да ће се наступи дешавати безмало свакодневно.  
Последњих неколико година се јавила потреба за честим организовањем самита и семинара везаних 
за уметност којом се Ансамбл бави. Ансамбл „Коло“ у будућности планира организацију 
презентације КУД-ова, регионалних и интернационалних такмичења аматерских ансамбала, које 
отварају простор за неговање, очување и презентацију традиционалне културе, како са подручја 
Србије и региона, тако и шире.  
Добијањем новог, наменског простора за припрему и извођење различитих програмских активности 
Ансамблу ће се отворити простор за велики број активности које су биле онемогућене 
непоседовањем сопствене зграде. Почев од адекватне унутрашње организације до организовања 
различитих мултимедијалних садржаја, као и задовољавања културних потреба како грађана великог 
града, тако и региона. 
Ансамбл прави годишњи план за једну сезону која се рачуна од септембра до јула наредне године. 
План се састоји од свих великих догађаја који подразумевају концерт поводом отварања сезоне, 
турнеје, новогодишњи концерт, новоформирани Етно самит “Традиција Нова” који улази већ у трећу 
сезону и који се показао јако успешним, као и велики концерт којим се слави рођендан Ансамбла 
„Коло“ . У току сезоне план се такође попуњава концертима по Србији и иностранству, краћим 
наступима у оквиру државног протокола и телевизијским снимањима. Циљ Ансамбла „Коло“  је да у 
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једној календарској години изведе између 50 и 60 целовечерњих концерата. Рачунајући наступе и 
снимања, Ансамбл у једној години има преко 100 обавеза. 
 

     
Слике 4а,б – Савремени наступ Ансамбла Коло                                                                                            © Јелена Јанковић 

 
За један успешно реализован концерт Ансамбла, потребно је да сви сектори имају синхронизовану 
сарадњу. Све почиње од програма. Пошто се он утврди, сектори Ансамбла „Коло“, уметнички и 
технички, кроз заједничку сарадњу долазе до финалног производа. 
Уметнички сектор, који чине играчки ансамбл и Народни оркестар, припрема већ утврђени програм. 
У првом кораку, на основу програма, руководиоци играчког сектора и оркестра одређују бројчано 
стање чланова на концерту. Пробе се одржавају свакодневно од 10 до 15 часова. Сви чланови 
играчког и оркестарског ансамбла долазе сваког радног дана, а у зависности од плана завршавају у 
различитим временима. Педагог народне игре прави распоред играча по кореографијама и онда 
заједно са репетитором пролази кроз све кореографије за предстојећи концерт, док оркестар 
увежбава аранжмане. Кроз недељу, у зависности од обавеза, играчки сектор и оркестар имају 
заједно две до три пробе, а дан пред концерт прави се генерална проба. С обзиром да се Ансамбл 
поноси певачким способностима својих играча, сваког дана се одваја време за певачке часове. У 
претходне четири године Ансамбл је такође увео повремене часове балета и глуме које воде 
препознатљива лица поменутих уметности, помажући играчима да се на најбољи могући начин 
изразе на сцени. 
Пошто технички сектор добије детаљан списак људи који ће наступати на предстојећем концерту, 
долази до припрема свих аспеката који чине један концерт уникатним. Припремају се костими, 
одређује се када ће видео најаве бити коришћене, ажурирају се нови потписи за кореографије које се 
први пут изводе и прави се план рада на дан концерта. На основу претходно прикупљених 
информација о димензијама бине, броју људи, а и садржају програма, прави се листа свих расветних 
тела и звучне опреме која ће бити коришћена на концерту. Дан пред концерт играчи се пакују, након 
чега део техничког сектора задужен за пренос опреме обавља утовар. Костими се пакују у металне 
сандуке за концерте, а за краће наступе и снимања у пластичне кофере, да би се потом пребацили у 
камион или комби у зависности од количине целокупне опреме. 
На дан концерта технички тим долази први на сцену како би припремио све за концерт који ће се 
одиграти увече. Овде је потребно направити дистинкцију на основу локације где Ансамбл одржава 
концерт. Пошто Ансамбл „Коло“ нема своју зграду, њихова извођења можемо разврстати на: 
београдске концерте, концерте по Србији и турнеје. 
За београдске концерте, технички сектор долази 6 сати пред почетак и почиње са поставком сцене. 
Прво се ради истовар костима, инструмената, реквизита, опреме за озвучавање и опреме за 
расветљавање. По завршеном истовару, упоредо се извршава неколико сегмената. Технички сектор 
поставља сцену у облику црне кутије, декује завесе, поставља платно и пројектор, као и радна светла 
у околини и иза сцене како би играчи који се пресвлаче могли да виде у току концерта. Гардеробери 
раде припрему костима. Паралелно са наведеним радњама, дизајнер светла прави светлосну слику 
коју ће користити током концерта, а мајстор тона са својим тимом спрема микрофоне и мониторе за 
оркестар и сцену. Организатор за то време има задатак да надгледа целокупну поставку сцене и да 
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решава потенцијалне недоумице које постоје код било којег члана техничког тима. Његов циљ је да 
испоштује план који је направљен још у припремној фази. 
Два сата пред почетак концерта долазе играчи и оркестар. Играчки сектор пролази детаље које су 
радили на генералној проби и ради распевавање. Након тога оркестар прави тонску пробу, а затим се 
прикључују играчи како би урадили тонску пробу за певачке деонице. У другом сату сцена је празна и 
спремна, играчи спремају костиме и загревају се за почетак концерта. 
По завршетку концерта играчи пакују костиме које су користили да би након тога део техничког 
сектора кренуо са утоваром опреме у камион. Ово важи за све наступе у Београду, осим за концерте 
који се одржавају на сцени “Стаменковић“ у Центру за културу „Влада Дивљан“. С обзиром да је она 
тренутно ”матична” сцена Ансамбла и уједно зграда у којој се налазе канцеларије, костими и остала 
опрема се директно премештају у фундус и магацин. На сцени „Стаменковић“ Ансамбл „Коло“  има 
највећи број концерата у Београду. Само у претходној, 2018. години на такозваној ”матичној сцени” 
Ансамбл је одржао 12 целовечерњих концерата. 
За концерте који се реализују по Србији, а и у неком случају у иностранству, када ансамбл путује и 
враћа се истог дана, период припрема је нешто дужи. Поред већ наведених ставки, организација је 
дужна да обезбеди превоз свим члановима ансамбла. На дан концерта технички сектор мора раније 
да крене, а сатница се одређује у односу на растојање од Београда до града у којем наступа. План је 
углавном исти као и за београдске концерте. Долазак је 6 до 7 сати пре почетка како би се 
припремила сцена. Играчки сектор долази 3 сата пре почетка концерта како би имали више времена 
да се упознају са сценом и спреме за наступ. 
Сат времена по завршеном концерту, уметнички сектор углавном полази ка Београду, док технички 
сектор прво завршава са демонтажом сцене и утоваром па онда креће натраг. Процес демонтаже и 
утовара траје од сат времена до два, у зависности од саме структуре зграде у којој се концерт 
одржава. 
По доласку у Београд, уметнички сектор завршава своју радну обавезу. Технички сектор има задатак 
да уради истовар целог камиона по доласку чиме се службени пут завршава. 
За турнеје које трају више од три дана, припрема је обимнија и потребно је почети са истом месец 
дана раније. Ансамбл на турнеје углавном води између 50 и 65 чланова, у зависности од количине 
наступа и начина извођења. Устаљени процес Ансамбла током турнеје је да пронађе хотел у граду 
који је релативно близу свим другим местима где су концерти планирани како се не би правила 
селидба из дана у дан. Тако се успоставља база за турнеју и Ансамбл путује из места у место и враћа 
се на исту локацију. Пре поласка, поред превоза који се обезбеђује, организација прави руминг 
листе, проверава све локације и прави целокупан план турнеје који подразумева детаљно све 
сатнице, од самог поласка из Београда, па све до повратка. У случају да се иде у иностранство, 
организација Ансамбла је дужна да обезбеди и путно осигурање за сваког члана, направи карнет за 
превоз целокупне опреме која се налази у камиону и да прикупи што више детаља у вези градова у 
којима се гостује како би читав процес текао глатко. С обзиром да су раздаљине локација иностраних 
гостовања често веће него у случају Србије, понекад се иде и у више земаља на једној турнеји, хотели 
се мењају, али се обраћа пажња да те промене буду практичне и једноставне како се не би изгубило 
превише времена. Припреме за концерт теку као и током београдских концерата и гостовања по 
Србији, осим у случају заједничких наступа са другим ансамблима. Тада се у координацији са 
организаторима ансамбла са којим се изводи заједнички наступ прави посебан план рада у којем 
припреме трају неколико сати дуже, па тако техничка екипа долази 8 или 9 сати пред концерт, а 
уметнички сектор 4 сата раније. 
У току целе календарске 2018. године, Ансамбл „Коло“ је 4 пута ишао на службена путовања која су 
подразумевала 2 или више концерата. 
Поред путовања, Ансамбл такође има искуства и са угошћавањем других, иностраних ансамбала у 
Београду. У оваквим ситуацијама Ансамбл „Коло“ увек има жељу да се покаже као гостољубив 
домаћин, те организација у комуникацији са координаторима гостујућих ансамбала помаже да се 
њихови чланови осећају пријатно у Београду. Оваква гостопримства често и подразумевају 
заједничке наступе у Београду. Најбољи пример се може видети у сарадњи са Ансамблом „Ладо“ и 
концертима “Руку под руку” и ”Руку под руку 2.0” који су се одржали 2016. године у Народном 
позоришту у Београду, односно 2018. године у Комбанк дворани током Етно самита 
”ТрадицијаНова”. 
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У последње две године, од када је настао, Етно самит ”ТрадицијаНова” се показао као велики 
догађај, и то не само у календару Ансамбла „Коло“, већ и међу свим стручним и нестручним лицима 
који воле и прате игру и песму у глобалу. Етно самит за циљ има да скупи стручна лица фолклорне 
уметности, а и шире и да кроз теорије и праксе прошири ову уметност и да јој још већу дубину. Од 
самог зачетка Етно самит су посетила стручна лица из Америке, Канаде, Енглеске, Ирске и многих 
других земаља. Осим конференција ”ТрадицијаНова” се састоји из фестивалског дела и креативних 
радионица које се одржавају по многим позоришним сценама Београда. 
Кроз све успехе Ансамбл „Коло“ ставља акценат на тимски рад свих сектора који употпуњују једни 
друге и на тај начин дају финални производ који је препознатљив љубитељима ове уметности како у 
Србији, тако и у иностранству. 
2.4. Визија и стратегија развоја Ансамбла народних игара Србије 
Седамдесет година рада у адаптираном простору без могућности редовног сценског извођења на 
матичној сцени је у многоме условио развој и организацију Ансамбла „Коло“. Седамдесет година 
функционисања и презентације уметности народне игре, песме и музике на сценама које су увек 
ограничавале и условљавале могућности, како уметничке, тако и техничке. Последњих година, са 
применом савремених сценских могућности, новом редитељском концепцијом концертне 
презентације, као и развојем и освајањем уметничких слобода, Ансамбл „Коло“  је већ превазишао 
оквире у којима ради и ствара. Није у питању само презентација уметности, већ и истраживачки, 
едукативни, заштитарски и визионарски приступ ствара нове потребе, како просторне, тако и 
персоналне.  
Нова зграда Ансамбла „Коло“ треба да буде много више од радног простора. Осмишљен као 
традицијски центар за окупљање свих учесника народног стваралаштва, са посебним акцентом на 
сценску презентацију, на сцени наменски створеној за уметничку игру, односно народну игру. Развој 
и ширење утицаја и преношења је у основи визије Ансамбла „Коло“. Сценски простор, сам по себи, 
нуди бескрајне могућности истраживања и едукације публике. Разне уметничке форме сценске 
презентације, потом могућност презентације не само програма Ансамбла „Коло“, већ свих оних који 
се овом уметношћу баве и на аматерском нивоу. Поред тога, овакав простор биће од великог значаја 
и за европске и светске ансамбле који се у Србији увек адаптирају на постојеће сцене, јер не постоји 
сцена за уметничку игру са свим својим карактеристикама, а посебно ван сцене. 
Развој Ансамбла „Коло“ у новој згради подразумева проширење сценског деловања и примену нових 
уметничких форми уметности народне игре, што до сада публика у Србији није имала прилику да 
види. Етно самит „ТрадицијаНова“ који је већ стекао углед у свету би добио свој пуни капацитет 
управо успостављањем сталног простора за његово одржавање. Проширењем делатности и 
пружањем услуга у туристичкој, али и другим привредним гранама значајно би се побољшала 
видљивост и обогатила понуда, не само Београда већ и целе Србије. 
Ансамбл „Коло“ као кровна институција у овој уметничкој области преузима одговорност за 
будућност уметности народне игре, песме и музике, и то не само на професионалном нивоу. То смо 
доказали и спремни смо за нове изазове. 
2.5. Организациона структура Ансамбла 
У Ансамблу се обављају послови који представљају посебно подручје рада у оквиру основних 
организационих јединица –  сектора.  
Актуелну организациону структуру  Ансамбла чине следеће организационе јединице:  
1. Уметнички сектор 

a. Играчко-певачки ансамбл 
б. Народни оркестар 

2. Истраживачко припремни сектор – Центар за проучавање народних игара и песама Србије 
3. Технички сектор  
4. Едукативни сектор 
5. Општи сектор 
6. Маркетинг  
Планирана организациона структура 
У предстојећем периоду, планира се проширење број извршилаца у свим секторима, оснивање нових 
организационих јединица као што су надзор и одржавање, технички сектор и проширење капацитета 
уметничког сектора. Организациона шема се ослања на савремене установе уметничке игре у свету, 
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јер у региону ниједан професионални ансамбл нема свој сценски простор и наменски направљен и 
осмишљен простор. Оптималан број запослених према тренутној визији је оквирно 150. 
 
3. ОПШТЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ  ПРОСТОРА – ШИРЕ И НЕПСРЕДНО ОКРУЖЕЊЕ 
Подручје коме конкурсни обухват припада, како у локацијском и историјско-семантичком, тако и у 
погледу садржаја и концентрације различитих категорија корисника, представља један од 
најзначајнијих и најосетљивијих урбаних склопова старог Београда, што му обезбеђује и високу 
комерцијалну вредност и туристички потенцијал. 
Локација на којој је планирана изградња „нове куће“ Ансамбла Коло, која чини примарни обухват 
овог конкурса (Зона 1), као и суседна локација која је предмет анкетног решења (Зона 2), налазе се у 
ужем центру Београда, на Савској падини, у непосредном залеђу приобаља десне обале реке Саве, 
припадају Целини Стари Београд – простору који сведочи о континуитету постојања урбаног насеља 
од римског периода до данас и историјском развоју и расту града и у оквиру њега, целини 
Косанчићев венац – најстаријем сачуваном делу Београда ван зидина Тврђаве.  
По урбаним карактеристикама, типологији изграђености, споменичким, амбијенталним и другим 
вредностима, ово подручје представља најсложенији и најатрактивнији простор Београда, а са 
аспекта културног наслеђа има немерљиву вредност за културу и идентитет града, препознато је као 
трајно добро Београда, а велики број културних добара свих нивоа заштите, заштићених визура и 
уличних потеза,  налази се на овом простору. 
Урбоморфолошки, у смислу структуре изграђеног простора, окружење представља формирану 
матрицу компактних блокова са дефинисаном парцелацијом и регулацијом улица, са претежно 
ивичном изградњом и, за услове центра Београда, значајним капацитетом разноврсних отворених 
јавних простора.  
Предметни простор, иако припада старом језгру Београда, у саобраћајном смислу битан је за Град -  
Карађорђева улица значајна на нивоу градског саобраћаја, због непостојања адекватне обилазнице, 
често је оптерећена и теретним саобраћајем. Савско пристаниште је једино међународно путничко 
пристаниште у граду, а Бранков мост је примарна веза центра града са Новим Београдом, што све 
заједно чини ово подручје изузетно саобраћајно фреквентним. 
 
3.1. Историјат простора, градитељско и културно наслеђе  
3.1.1 Археолошко наслеђе 

 
Слика 5 – Положај предметнe локацијe у односу на археолошко налазиште Антички Сингидунум 

 
Конкурсни обухват налази се у оквиру заштићене зоне археолошког налазишта Антички 
Сингидунум које је проглашено за културно добро 1964. године (Решење Завода за заштиту 
споменика културе града Београда бр. 176/8, 30.6.1964.). У непосредној близини границе 
обухвата конкурса, према Косанчићевом венцу, евидентирани су археолошки налази и остаци 
не само из доба римске владавине овим простором, већ и из каснијих периода. 
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3.1.2 Градитељско и културно наслеђе 
Иако позиција уз Савску обалу и Београдску тврђаву подручје коме конкурсна локација припада чини 
актуелним и активним од почетка насељавања  Београда, почетак  његовог урбаног развоја и 
формирања физичких, амбијенталних и визуелних карактеристика какве данас препознајемо, како 
делa у Шанцу око Варош капије, тако и дела Савске Вароши – новог Српског Београда ван Шанца,  
везује се за доношења Хатишерифа 1830. године и осамостаљивања српске власти од Турака. 
Београдска тврђава  
Београдска тврђава је градско утврђење, вишеслојни археолошки локалитет и споменички комплекс 
који је настао и развијао се у временском распону од I до XIX века и око ког се развио данашњи 
Београд. Стратешки повољан положај гребена смештеног на ушћу Саве у Дунав, који доминира 
околином и пружа услове за контролу над равницом према северу и западу, као и над рекама, 
коришћен је за настањивање још од праисторијских времена.   
 

     
Слика 6 – Београдска тврђава 1914                                                                             Слика 7 - Београдска тврђава 1960-их 

 
Кроз дуги период формирања београдске фортификације еволуирале су од античког утврђеног 
логора – каструма римске Flavia Felix легије (II век), преко византијског кастела и утврђења 
средњовековног града Српске деспотовине, па аустријско/османлијско савременог бастиона 
артиљеријске тврђаве,  до тренутка када је на Калемегдану турски командант Београда предао 
кључеве града кнезу Михаилу Обреновићу 1867. године и када Тврђава губи значај војног упоришта, 
иако је своју последњу велику ратну улогу одиграла током Првог светског рата. 
Изградње, рушења и обнове бедема Београдске тврђаве осликавају успоне и падове Београда, као и 
значај његове улоге у прошлости.  
Вредан садржај овог простора представљају и јавни споменици, који се континуирано подижу од 
почетка 20. века, између осталих, на Горњем граду налази се и један од симбола Београда – 
Победник, тријумфални споменик, рад вајара Ивана Мештровића, постављен 1928. године на 
десетогодишњицу пробоја Солунског фронта.  
Савско пристаниште 
На десној обали Саве, одувек су пристајали бродови који су имали значајну улогу у привреди 
Београда. Ипак до почетка XIX века, односно до преузимања превоза и ђумрука (царине) од стране 
вазалне Српске државе, главно Београдско пристаниште било је на Дунаву. 
Иако је након преузимања речног саобраћаја, по одлуци Кнеза Милоша, Савско пристаниште 
ургентно успостављено и све време било у функцији теретног и путничког саобраћаја, његова 
урбанизација и технолошки развој није текао тако динамично. Обала је била знатно ближа данашњој 
Карађорђевој улици и фактички цео потез до данашњег Бранковог моста био је нека врста пристана, 
где су бродови достизали до обала, а затим својеврсним рампама повезивани са ондашњим 
магацинима, односно лагумима у Карађорђевој улици.   
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Слика 8 – Савска падина и савско пристаниште, почетак 1880-их  

 
Позиција и обрис утврђене обале у зони пристаништа, коју данас препознајемо, формиран је 
тридесетих година прошлог века, када је 1939. године, као царински магацин изграђен и објекат 
Бетон хале.  
Од 1961. године Савско пристаниште намењено је само међународном путничком саобраћају, а лука 
теретног речног саобраћаја је поново на Дунаву. 
Косанчићев венац 
На Савској падини, у оквиру Вароши у шанцу,  1815. године се на месту данашње Саборне Цркве 
налазила стара црква, а око њене је, у време Турске власти, живео српски живаљ, за разлику од  
Дунавске падине где је становништво било мешано. По Варош-капији кроз коју се, преко Шанца 
улазило у овај део града, овај крај је добио име. Шанац који је опасивао подручје Вароши  простирао 
се од Савског пристаништа, правцем Великог степеништа, па данашњим улицама Косанчићев, 
Топличини и Обилићев венац до Трга Републике, одакле се правцем данашње Француске улице, 
Гундулићевим венцем и Дорћолом, спуштао до Дунава.  
 

 
Слика 9 – Косанчићев венац, почетком 1930-их. година 

 
Развој, успостављање админстративног, културног, верског и друштвеног центра и градитељско 
обликовање новог српског Београда започело је крајем прве четвртине XIX века око данашње 
Саборне цркве подизањем Новог конака (Конак кнегиње Љубице), 1830. године. Ова активност се 
врло брзо, почетком формирања Савске вароши у залеђу Савске обале, проширила и на простор ван 
Шанца. 
Ипак, Косанчићев венац је постао организовано насеље тек неколико деценија касније, пошто су 
Турци напустили Београд. Најуже повезан са Кнез Михаиловом улицом, Обилићевим венцем и 
Београдском Тврђавом у другој половини деветнаестог века, са улицом Краља Петра у којој су се 
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налазиле главне установе тадашње нове српске државе, постао је друштвени и културни центар 
Београда. 
На овом подручју, посебно у делу некадашње Вароши у Шанцу, сачуван је велики број објеката 
значајних историјских и архитектонских вредности, насталих у периоду урбаног развоја. Најстарије 
сачуване грађевине и амбијенти потичу из периода између Другог српског устанка 1815. и предаје 
кључева Београда кнезу Михаилу 1867. године и представљају вредне примере традиционалне 
балканске градске архитектуре и прелазних типова од традиционалне ка европској архитектури.  
Косанчићев венац проглашен је за споменик културе - подручје најстаријег компактног српског 
насеља у вароши, први развијени управни, културни, верски и економски центар Београда у 
обновљеној српској држави и део савременог Београда са особеним амбијенталним и ликовним 
квалитетима, 1971. године (Решење број 490/1 Завода за заштиту споменика културе града 
Београда, 24. мај 1971.) а ужа зона Косанчићевог венца утврђена је као просторно културно-
историјскa целинa - културно добро од великог значаја од 1979. (Одлука о утврђивању, „Службени 
гласник СРС“ бр. 14/79). 
 

 
Граница обухвата предметног 
архитектонског конкурса 

 
Косанчићев венац, културно 
добро  

 
Косанчићев венац, део  културно     
добро од великог значаја  

 
 
 
 
 
 
 

1. Хотел „Национал“, Париска 9, културно 
добро 

2. Кућа Димитрија Крсмановића, Кнеза Симе 
Марковића 2, културно добро  

3. Саборна црква, Кнеза Симе Марковића 3, 
културно добро од изузетног значаја  

4. Зграда Патријаршије, Кнеза Симе 
Марковића 6, Стари град, културно добро 

5. Дом Мике Аласа, Косанчићев венац 22, 
културно добро 

Слика 10 – Споменички статус простора и објеката у односу на границу обухвата предметног конкурса 

 
Као обележја административног, верског и друштвеног живота и истовремено за овај конкурс битни 
својом истакнутом позицијом у ведути града истичу се најзначајнији објекти: 

Саборна црква (Кнеза Симе Марковића 3), подигнута је 1840. године, на месту старе цркве, 
као једнобродна класицистичка грађевина са барокним звоником. Преузимање оваквог типа 
сакралних грађевина, карактеристичних за црквено градитељство Карловачке митрополије, значило 
је окретање Београда ка европским архитектонским и уметничким тенденцијама. У сакралној 
топографији Београда Саборна црква је од свог подизања заузимала најистакнутије место. Испред 
главног улаза у цркву налазе се гробови Доситеја Обрадовића и Вука Караџића, док су уз зидове 
наоса смештене гробнице кнезова Милоша и Михаила Обреновића и црквених великодостојника. 
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Слика 11 – Саборна црква данас                                                      Слика 12 – Саборна црква 1857.  цртеж Kуна Kвица  

 
Хотел „Национал“ (Париска бр.29), изграђен је и отворен 1869. године на углу Великих 

степеница и данашње Париске улице, на месту раније механе Проте Вујића. Грађен у духу тадашње 
европске архитектуре, првобитно је имао и башту оријентисану ка Сави, више пута је реконструисан и 
дограђиван. Припадао је групи тзв. „калемегданских хотела“ грађених непосредно после ослобађања 
српских градова 1867–1870. године, на Градском пољу - граничном простору између вароши и 
Тврђаве. Као модерне грађевине ови хотели били су показатељ укључивања слободног градског 
простора испред Калемегдана у процес модернизације Београда, а тиме, симболично, и читавог 
српског друштва. Упоредо са успостављањем националног идентитета, и ови хотели добијају 
адекватне називе, Српски краљ, Српска круна, Национал. 
Мењао је власнике и намену, 1929-1931. током изградње нове патријаршијске зграде коришћен је за 
смештај и функционисање Патријаршије, након чега је једно време служио као болница, затим као 
„мало позориште“, тзв. Театар-минијатура.   
Након Другог светског рата више никада није био у функцију  угоститељских нити садржаја јавног 
коришћења - претворен је у складиште предузећа „Југолек“, после чега је дуго служио као филијала 
Завода за социјално осигурање. 
 

       
Слика 13 – Хотел „Национал“, 1925                                                                 Слика 14 – Зграда Хотела „Национал“, данас 

 
Кућа Мике Аласа, чувеног српског математичара (Косанчићев венац бр. 22), подигнута је 

1910. године по плановима архитекте Петра Бајаловића. Спратна зграда обликована је на 
традиционалан начин, док је главна фасада конципирана у складу са захтевима архитектуре почетка 
XX века, оживљена комбинацијом сецесијских флоралних мотива и елементима српско-византијског 
стила. Михаило Петровић Алас (1868-1943) једно је од најзначајнијих имена српске науке. Био је 



 

16 
 

професор Београдског универзитета, академик, теоретичар и истраживач. Његовим залагањем у 
наставни систем образовања у Србији уведен је напредни научно-истраживачки метод.  

 

     
слика 15 – Кућа Мике Аласа, данас                                                                                   слика 16 – Кућа Мике Аласа, 1920-их 

 
Између првог и другог светског рата - од 1918. до 1941. године, на подручју данашњег Косанчићевог 
венца, изграђен је не мали број нових објеката и знатно је унапређен ниво стамбене културе и 
комуналне опремљености. У том периоду је, улици Косанчићев венац бр 29, на доминантном 
положају, управо изнад локације овог конкурса (Зоне 1), подигнута гломазна пословна зграда 
Финансијске дирекције, данас Ректорат Универзитета уметности у Београду. 
Тако је формиран амбијент Косанчићевог венца који, ако се изузму објекти страдали у Другом 
светском рату, што без обзира на значајне губитке, није променило карактер простора, данас 
познајемо. Период после Другог светског рата до почетка XXI века, Косанчићевом венцу, у физичком 
смислу, није донео битне промене. 
Савска варош  
Паралелно  са развојем  Косанчићевог венца око Варош-капије, развијала се и ван Шанца, ка реци 
Сави, дуж данашње Карађорђеве улице, Савска варош и у оквиру ње простор,  за тему овог конкурса 
посебно значајан, од  Сава капије (која се налазила на Савској обали преко пута данашњих Великих 
степеница) до данашњег  Бранковог моста, који су Турци звали Савска јалија или Савски Лиман.  
Један од примарних генератора тог развоја било је премештање Београдског пристаништа са Дунава 
на Саву и преузимањем превоза и царине (ђумрука)  од стране српске државе што је иницирало и 
изградњу неопходну за задовољење новонасталих потреба. Међу првим објектима пристанишне 
зоне, а за потребе активности међународне трговине, што је и један од доказа самосталности државе 
изграђена је, око 1835. године, Ђумрукана (царинарница), у Карађорђевој бр.13 уз тада већ постојећи 
објекат Конзулата (Хотел „Крагујевац“) у Карађорђевој бр.15. Обе ове зграде су оштећене у 
бомбардовању 1944. године и после Другог светског рата срушене, иако оштећења нису била 
фатална.   
Будући да је на приобаљу била и најпрометнија граница Србије, од добијања аутономије, па док је 
граница постојала што је, осим за трговачке потребе било важно и за продор Европског културног 
утицаја, на подручју око Карађорђеве улице која повезује Савско пристаниште и Железничку 
станицу, током друге половине XIX и почетака XX века, развијају се трговачки,  друштвени и културни 
садржаји. 
Временом овај део града постаје трговачки и финансијски центар, у оквиру ког се формира први 
грађански сталеж и одакле се, после дугог периода под турском влашћу, поново успоставља контакт 
са Европом. 
Значај Карађорђеве улице у  њеном најсјајнијем периоду манифестује се и кроз то што су у њој 
живели министри, конзули, одседали различити и високи гости из иностранства, укључујући и 
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припаднике Енглеске краљевске ложе, као и кроз цену квадратног метра стамбеног простора која је у 
то време била пет пута виша од оне у Кнез Михаиловој. 
 

 
Слика 17 – Савски лиман - Карађорђева улица и део Косанчићевог венца_1920-их 

 
Ђумруканa, Карађорђева бр.13 
Ђумрукана – лучка царинарница подигнута је 1834. или 1835. године, као један је од првих објекта  
пристанишне зоне и симбол његовог трговачког значаја. Налазила се у Карађорђевој број 13 и једна 
је од првих грађевина на овом подручју зиданих у целости од  чврстог материјала - камена и опеке.  
Назив Ђумрукана води порекло од турских речи ђумрук, што значи царина, или ђумрукане која 
означава трошаринску станицу, односно царинарницу. 
Иако зграда у Карађорђевој бр.13 није имала импресивне ликовне вредности, њена солидност, као и 
недостатак архитектонски и амбијентално вредних грађевина у непосредном окружењу у првој фази 
развоја овог подручја, омогућила је да, у комбинацији са суседном, нешто раније изграђеном, 
зградом Хотела „Крагујевац“, чини истакнути део ведуте Београда и Савске падине све до изградње 
објекта Капетаније 1889. године непосредно испред ње. 
Ђумрукана се сматра првом јавном грађевином у Београду која је зидана под доминантним утицајем 
Европске архитектуре и западних стилских схватања. Улична фасада била је решена аркадама у зони 
приземља, формираним од 11 полукружних лукова, који су лежали на ступцима квадратног пресека. 
Спрат је имао 17 прозора од којих је средњи био наглашен балконом и, у кратком периоду 50-тих 
година XIX века, троугластом забатом у крову.  
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Слика 18 – Изглед Савске падине са објектом Царинарнице – Ђумрукане, 1850-их. година 

 
Не може са сигурношћу тврдити ко је био идејни творац архитектуре овог објекта, у неким изворима 
се помиње Франц Јанке, у другим главни неимар кнеза Милоша, Хаџи Никола Живковић, који је 
неспорно водио изградњу Ђумрукане. 
Ово здање имало је једну од највећих хала у Београду, па је било погодно да се у њему одиграју прве 
позоришне представе. 1841. године, за време прве владе кнеза Михаила основано је прво позориште 
у Београду - Театар на Ђумруку. Иако је трајало свега годину дана, од 1841. до 1842. године, 
позориште на Ђумруку поставило је темеље српског глумишта новијег доба. Позориштем су 
руководили професор Атанасије Николић и Јован Стерија Поповић, наш први велики драмски писац. 
Позориште је започело рад са аматерском дружином, да би касније био формиран професионални 
ансамбл. Отворено је Стеријином представом Смрт Стефана Дечанског, коју је поставио Јоаким 
Вујић, 4. децембра 1841. године. Ово је било ново позориште са друштвеном мисијом, ”да поред 
забаве одржава у памети дела наших предака и судбину њихову… да понавља на даскама народни 
живот ради поуке и утврђивања у патриотству”.2 
У првој и јединој позоришној сезони 1841-42. одржане су 53. представе, од чега је 20 било домаћих 
дела, углавном родољубивог карактера, а од тога 13 дела Јована Стерије Поповића. Поред тога 
преводила су се и играла и страна дела, посебно она која су у то време била актуелна и на европским 
позорницама. У позоришту на Ђумруку није постојао уметнички став нити систем у састављању 
репертоара, а најважнији циљ је био да се задржи публика – што није представљало лак задатак.  
Театар на Ђумруку престао је да ради крајем августа 1842, за време буне уставобранитељa. 
Последња представа одиграна је 16. (или 19.) августа.  

 
                                                           
2
 Ђ. Малетић, Грађа за историју српског народног позоришта у Београду, Београд 1884. 
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Слика 19 – Изглед Савске падине са изграђеним објектом Капетаније, период Првог светског рата 

Ђумрукана је, као и суседни Хотел Крагујевац, оштећени у бомбардовању 1944. године и при 
рашчишћавању града након 1945. године, срушена.  
 

      
Слика 20 –Изглед Ђумрукане из 1936. године                                                      Слика 21 – Објекат  Ђумрукана – рушење 

 
Велике степенице  
Активирањем Савског пристаништа, 30-их година XVIII века, преко ког је, будући да је ту била 
државна граница, функционисао увоз/извоз робе, ово је постао један од најживљих и најпрометнијих 
крајева у Београду.  
Велико степениште је изграђено у циљу повезивања Београдске вароши, обале реке Саве и Савског 
пристаништа, по налогу и о трошку Кнеза Михаила 1862. године, а добило је назив улица Велике 
степенице 1872. године, иако је у оквиру Београдске тврђаве постојало (и данас постоји) степениште 
које носи назив Велико степениште и које повезује горњи град Београдске тврђаве са савском 
обалом. 
У том периоду, овде су се сударали Исток и Запад - исток се са муком повлачио, а утицај Запада 
бивао је све видљивији. 
 

        
Слика 22 – Великe степенице, 1930-их                                                          Слика 23 – Велике степенице, данас 

www.dizajnplanina.com 
Од обнављања српске државе после турске власти до стварања краљевине Југославије, за 
непуних сто година, некадашња периферија Београда, Сава махала и Савски лиман, су 
захваљујући положају на граничном прелазу између Србије и Аустрије, царини и трговини, 
постали центар економске и финансијске моћи српске државе.  Такав привредни раст довео је и 
до урбаног развоја и преображаја овог простора у нови градски центра са аутентичним 
амбијентом, чиме је слика града  потпуно измењена. 
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Геополитичке промене након Првог светског рата, настанак нове државе - Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца, чији Београд постаје главни град, а река Сава престаје да буде граница, 
доводи до замирања овог дела Савског приобаља. Као што је успостављање железничког 
саобраћаја и изградња железничке пруге био један од генератора развоја, тако је у 
промењеним условима иста та пруга, већ после Првог светског рата, онемогућавањем „спуштања 
града на реку“,  постала један од генератора девастације овог простора. 
Tоком Другог светског рата, приoбална зона Београда претрпела је знатна разарања.  
Након Другог светског рата, уз промену друштвено-политичког уређења државе, интерес 
урбаног развоја града био је оријентисан на начин да велики део овог подручја буде потпуно 
занемарен и временом девастиран. 
 
3.2.  Шире и непосредно окружење – актуелно стање 
Амбијентално, конкурсно подручје примарно је одређено падином Косанчићевог венца и 
Карађорђевом улицом који, заједно са непосредним суседима - Београдском тврђавом и обалом 
Савског пристаништа, чине најзначајнију и, како кроз историју тако и данас, најприказиванију 
„ведуту“ Београда.  
Визуре на Београдску тврђаву и Косанчићев венац са реке, као и визуре са Београдске тврђаве и 
Косанчићевог венца на реку и Нови Београд на левој обали Саве, чине засебну, јединствену и 
изузетну вредност овог простора.  
 

 
Слика 24 – Савска падина, Савско пристаниште и Београдска тврђава, 2015.       © www.wordpress.com_mladenkesic 
 
Београдска тврђава представља један од најзначајнијих, ако не и најзначајнији, просторни репер 
Београда, са којим је конкурсна локација повезана Улицом Велике степенице, која тангира северну 
границу локације. 
Данас, комплекс Београдске тврђаве (Горњи и Доњи град), у просторном и функционалном смислу, 
чини нераздвојиву целину са Калемегданским парком (Великим и Малим), чије је планско уређење, 
на простору  некадашњег Градског поља, по коме Кале-мегдан и носи име, почело 1890. године, 
када је војска предала парк Београдској општини, а границе данашњег обухвата парка формиране 
су 1931. године проширењем и на Горњи град. Заједно, Београдска тврђава и Калемегдански парк, 
представљају споменик културе од изузетног значаја, стављен под заштиту 1946. године.   
Иако је под споменичком заштитом највишег ранга овај простор је богат разноврсним садржајима,  
активан и изузетно посећен. У оквиру парка налазе се Војни музеј, Уметнички павиљон „Цвијета 
Зузорић“, Завод за заштиту споменика културе града Београда, Зоолошки врт, Римски бунар, дечји 
забавни парк, Гробница народних хероја, већи број спортских игралишта и угоститељских објеката и 
Природњачки музеј. 
Туристички је атрактиван као један од најзначајнијих репрезента историје града, али и као место 
одржавања многобројних уметничких, културних и мањих спортских манифестација, а такође је и 
место релаксације и забаве свих генерација Београђана. 
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слика 25 – Београдска тврђава, данас                                                                                                           ©www.heliovideo.rs 
 
Савско пристаниште, коме се из Карађорђеве улице приступа управо преко пута локације која је 
предмет овог конкурса, данас је намењено међународном путничком саобраћају, а у функцији је 
градског пристаништа од 30-тих година XIX века. 
Актуелни амбијент пристаништа, афирмативнији у односу на период друге половине двадесетог 
века, формиран је у последњих петнаестак година. 
Примарни садржај - међународни путнички пристан, реализован је 2006. године према 
првонаграђеном конкурсном решењу архитеката Милана Ђурића и Александру Вује. Иако скромног 
капацитета, поседује све неопходне садржаје за прихват и опслуживање путника.  
 

 
Слика 26 – Савско пристаниште и Косанчићев венац, 2016.                          ©www.serbia-touroperator.com_wp-conten 
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Туристичка сезона речног наутичког туризма у Београду траје од марта до октобра, за који период, 
пристане преко 500 речних крузера, углавном у оквиру дужих организованих путовања - крстарења 
Дунавом, са око 70 000 путника. Број туриста који на овај начин пристижу у Београд, у сталном је 
порасту.  
Садржајно најатрактивнији и истовремено, током целе године, најфреквентнији простор 
пристанишне зоне је свакако Бетон хала. Низ угоститељских садржаја – гастробарова, ресторана, 
кафеа и клубова, високог квалитета, смештених у просторе бившег царинског магацина, са погледом 
на Саву и Нови Београд, чине својеврстан гастродистрикт чији су посетиоци како Београђани тако и 
туристи. Бетон хала се, својим амбијентом, атмосфером и понудом, иако су на глобалном нивоу 
посматрано такви садржаји на таквим локацијама управо очекивани, може сврстати у категорију 
туристичке атракције. Кров Бетон хале преуређен је 2012. године, у паркинг простор капацитета 400 
паркинг места, доступан из Булевара војводе Путника. 
Кроз зону Савског пристаништа пролази и једина континуирана и системски формирана рекреативна 
бициклистичка стаза у Београду – од Аде Циганлије на Сави до Марине Дорћол на Дунаву, што је 
такође садржај са фрекветним коришћењем.  
Косанчићев венац, амбијент који чини непосредно окружење и залеђе конкурсне локације 
представља најстарију компактну урбану целину Београда. Ово подручје, са сачуваном старом 
углавном спонтано насталом уличном матрицом, физички и амбијентално формирају објекти 
различитог периода настанка, стилски хетерогени, иницијално углавном високих архитектонских и 
естетских вредности. Многи од њих су споменици културе - документи историјског развоја овог дела 
града, као управног, верског и културног центра и стамбеног средишта, од прве половине XIX века до 
савременог периода. На овом подручју налазе се и историјска места, насеља и некрополе римског 
Сингидунума, као и првих предграђа изван некадашњих градских зидина.  
Главна улица и део града око ње носе име по српском витезу, страдалом у Косовском боју – Ивану 
Косанчићу.  
Највећи број објеката који формирају амбијент данашњег Косанчићевог венаца, настао је крајем XIX 
века и после Првог светског рата. 
Једно од меморијалних места ту је и простор на коме се налазила Народна библиотека Србије, 
уништена током бомбардовања Београда 1941. године.  
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Слика 27 – Косанчићев венац око 2015. 

 
Иако није сасвим компактна целина, нити јединствен по хронологији настанка, типологији или 
стилској припадности Косанчићев венац представља најстарије сачувано градско ткиво у оквиру ког у 
континуитету живе Срби.  
До данашњих дана сачувао је посебно место у друштвеној историји и културној меморији Београђана 
и представља један од најважнијих симбола, семантички оријентир и место социолошке 
идентификације. Иако више није место активног друштвеног развоја, поседује садржаје који су у 
континуитету неговани и чувани од тренутка када су на том месту оформљене прве значајне 
институције за стварање модерне српске државе.  
Препознат и проглашена као амбијентална целина за споменик културе 1971. године, овај простор 
успешно је преживео периоде опште деградације градитељских вредности у недавној прошлости и у 
највећој мери сачувао аутентичност. Нажалост, током овог дугог периода квалитет изграђеног фонда 
и простора неумитно је опадао, једино су његов амбијентални карактер и боемски шарм 
доприносили томе да не делује потпуно запуштено. 
Тек у неколико последњих година Косанчићев венац постаје полигон за савремене просторне 
интервенције и интензивира се активност на његовој ревалоризацији.  
У истом периоду долази и до нешто интензивније изградње, а једна од ретких интервенција чија 
појава има утицај и на „традиционалну ведуту са реке“ је стамбени објекат са галеријом у улици 
Париској бр. 8, аутора архитекте Бранислава Реџића (ARCVS), који је у периоду изградње доживела 
извесне трансформације, у односу на иницијално усвојено решење.  
Од периода свог настанка Косанчићев венац је поседовао „индивидуалну“ историју, која се није увек 
везивала за остале друштвене токове и без обзира на стагнацију урбаног развоја и релативну 
девастацију, у периоду након Другог светског рата до пред крај XX века,  овај простор, за разлику од 
Карађорђеве улице, у менталној мапи Београђана никада није изгубио карактер fensi места - 
жељеног  краја за живот и пословне активности, посебно у области угоститељства, специфичних 
видова трговине, услуга и разноврсних уметничких пракси. 
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Слика 28а - Париска бр. 8 – првобитно решење                                                      Слика 28б - Париска бр. 8 – реализација 

 
Као један од најстаријих делова Београда, са многобројним сачуваним споменицима културе 
(Саборна црква, зграда Патријаршије, кућа Димитрија Крсмановића...) и изузетним визурама ка реци 
Сави, ушћу и Новом Београду, са многих позиција у оквиру ове целине – Косанчићев венац данас 
познат као место вибрантног, у некој мери боемског живота и културних активност, репрезент је 
најистакнутијих вредности друштва. Као место сусрета и презентације културног живота богат је 
бројним угоститељским садржајима и садржајима погодним за презентацију уметности - галеријама 
и атељеима, што га све заједно чини једном од најважнијих туристичких  понуда Града. 
Карађорђева улица, чији је конкурсни обухват саставни део (Карађорђева бр.13, Карађорђева бр.15-
15а), протеже се од подножја Београдске тврђаве, дуж Савске обале, поред Савског пристаништа, 
преко простора Савамале до, до скора активне, Главне Железничке станице на Савском тргу. Већ 
сама њена траса која повезује чворишта речног и железничког саобраћаја - кључне генераторе 
развоја Београда као урбаног центра друге половине XIX века, имплицира њен значај као 
сведочанства урбанизације и  формирања савременог града.  
Податак да су овим путем устаници, предвођени Карађорђем, 1806.  ушли у Београд и ослободили га, 
у част чега је улица и добила име, њена припадност Савској вароши – центру привредног и 
економског развоја новог српског Београда по ослобађању од Турака, чини је значајним документом 
развоја Београда, а њена припадност просторно-културно историјској целини „Савамала“, у делу од 
Бранковог моста ка Савском тргу, која осим у историјском, привредном, урбанистичком и 
архитектонском развоју Београда, заузима значајно место у историјском развоју Србије - као први 
урбано, према европским узорима, формиран део града ван турских шанчева са бројним сачуваним 
архитектонски вредним објектима, данас споменицима културе, који додатно афирмишу њен значај, 
Данашњи изглед ове улице који, посебно у делу од Бранковог моста ка Калемегдану, коме конкурсни 
обухват припада, и поред делимичне активације, карактерише значајна девастираност, као 
последица стагнације након Првог светског рата, занемаривања након Другог светског рата и током 
читаве друге половине XX века као и, до скора примарна, функција Карађорђеве улице као транзитне 
саобраћајнице теретног саобраћаја.   
 

    
Слика 29  – Карађорђева у зони конкурсног обухвата                              Слика 30  – Карађорђева код Бранковог моста  
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Нове изградње у непосредном окружењу, има изузетно мало, активности од утицаја на амбијент су 
мањег обухвата, и углавном се тичу интервенција на постојећим објектима.  
Претежне намене у Карађорђевој улици су, осим становања у условима далеко од квалитетних, 
посебно у зони непосредног окружења предметне локације, чак и у првој деценији XXI века 
биле магацински простори, трговина репроматеријалом и услуге за то везане. Формирање 
садржаја креативних и културних индустрија на простору Савамале од 2010. године, на 
међународном нивоу препознато као „чвориште креативности“ (The Guardian, 2015.) и све већа 
заинтересованост туриста за овај део града, иницирало је у и Карађорђевој улици формирање 
нових, угоститељских и сличних садржаја што, дотадашњу слику, чини неупоредивом живљом. 
Такође, заинтересованост надлежних институција да и у физичком смислу Карађорђевој улици 
„врате стари сјај“, актуелну ситуацију чини повољнијом него у претходних 100 година.  
Улица Велике степенице чија приступна траса из правца Карађорђеве улице тангира конкурсно 
подручје, у функцији је повезивања Косанчићевог венца са Савском обалом и пристаништем од свог 
настанка у другој половини XVIII века.  
Горњи приступ степеницама, чија траса прати правац данашње Париске улице, је са раскрснице 
улица Косанчићев венац – Кнеза Симе Марковића – Париска, а доњи из правца Карађорђеве дуж 
северне границе конкурсног обухвата.  
Поновна активација овог подручја у функцији друштвеног живота и туризма, иницирала је 
формирање нових, претежно угоститељских садржаја и у објектима дуж Великих степеница. Иако су 
предметни садржаји, будући да објекти иницијално нису били намењени јавном начину коришћења, 
реализовани уз доста импровизације, амбијент су учинили привлачним за нове групе корисника и 
омогућили су простору који је био само транзитни и функцију циљног одредишта. 
 
3.3. Шире и непосредно окружење – планирано стање 
У оквиру ширег и ужег окружења конкурсног обухвата у току је реализација нових приступних веза ка 
Савској обали – уклањање пруге,  изградња пасареле са западне стране Бетон хале која ће повезати 
Београдску тврђаву са Савским кејом као и реконструкција дела Карађорђеве улице и Савског кеја у 
зони пристаништа, са циљем афирмације рекреације, културе и окренутости животу на реци. 
Рeкoнструкциjа Кaрaђoрђeвe улицe и Сaвскoг кeja, нa дeлу oд Брaнкoвoг мoстa дo Пaрискe улице, 
која је у току, треба да буде завршена почетком 2020. године. 
Предметна реконструкција реализује се према идејном решењу архитекте Бориса Подреке. 
Планирана реконструкција дела Карађорђеве улице, подразумева и поплочавање коловоза, 
проширење тротоара, премештање шина на средину коловоза и уређење фасада у овом делу улице. 
Предвиђени застор коловоз је гранитна коцка - калдрма, а тротоара гранитне плоче. Предвиђен је и 
дрворед целом дужином реконструисаног тротоара источне стране улице. 
Уређење Сaвскoг кeja обухвата уређење јавних зелених простора, реконструкцију шеталишне 
променаде и бициклистичких стаза. Застор шеталишта предвиђен од композитног дрвета уз 
реконструкцију постојеће бициклистичке стазе, док је зелени појас ка Карађорђевој планиран као 
парковски простор са пешачким стазама од утабане земље. Уз шеталиште планирана је изградња 
туристичког павиљона са сувенирницом као и дечије игралиште.  
Пројекат такође обухвата и уређење платоа испред великог степеништа и његово визуелно 
повезивање са савским шеталиштем. 
 

    
Слике 30а,б – Будући изглед дела Карађорђеве улице и Савског кеја у зони пристаништа  
Пешачка пасарела која ће омогућити везу Савског кеја и Београдске тврђаве, својим визуелно 
најдоминатнијим делом позиционирана уз западни зид Бетон хале, дело је ауторског тима вајара 
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Ричарда Дикона и Мрђана Бајића, у сарадњи са архитектом, академиком, Браниславом Митровићем 
и Саобраћајним институтом ЦИП. Реализација је почела у септембру 2017. године, а завршетак прве 
фазе очекује се током лета 2019.  
Пасарелу чине две целине - рампа са лифтовском кулом и скулптуром на врху и пешачки мост, који 
од врха рампе, прелази изнад Булевара Војводе Бојовића и завршава се степеништем које води до 
подножја Великог степенишног силаза Београдске тврђаве. 
Пешачки мост има још две пешачке гране које га повезују са паркингом на крову Бетон хале и 
зеленом падином на ободу Београдске тврђаве. 
 

    
Слике 31а,б – Планирани изглед Пешачке пасареле која повезује Београдску тврђаву и Савски кеј  
 
Градска Галерија на Косанчићевом венцу у фази је израде урбанистичке и пројектне документације, 
а на основу Првонаграђеног решења на Урбанистичко-архитектонском (2016.), чији су аутори 
архитекта Бранислав Реџић и ауторски тим ARCVS. 
Објекат Градске галерије конципиран је тако да у обликовном, функционалном и амбијенталном 
смислу постане интегрални сегмент падине и просторне целине Косанчићев венац. Морфолошке 
карактеристике планираног објекта су такве да омогуће пешачке везе улице Косанчићев венац са 
простором падине и новим шетницама. Позиционирањем највећег дела простора галерије у 
подземне нивое омогућено је, као једна од најважнијих карактеристика изабраног решења 
формирање терасе – видиковца, планиране као дела изложбеног простора галерије, са које се 
пружају се непрекинуте визуре ка Сави, Новом Београду и ушћу. У доњим етажама границе објекта 
преклапају се са структуром падине, а за материјализацију примењена је опека. 
 

      
Слике 32а,б – Галерија на Косанчићевом венцу, конкурсно решење  
 
Значајно за функционисање пешачких токова у непосредном окружењу конкурсног обухвата су 
свакако и, ПДР-ом просторне целине Косанчићев венац, као и  актуелном фазом израде Нацрта 
измена и допуна  овог ПДР-а које су у процесу израде, предвиђене интервенције:   

 јавна пешачка стаза на средњем нивоу између платоа Косанчићевог венца и Карађорђеве улице, 
на коти око 91.00, у делу од Градске галерије до Великих степеница, а која тангира локације 
конкурсног обухвата 
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 ново степениште и фоникулар предвиђен у оквиру Зоне 2 конкурсног обухвата Карађорђева 15-
15а. 

 
У Пратећој конкурсној документацији: I ИНФОРМАЦИОНИ ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ / Извод из  
актуелне фазе израде Нацрта измена и допуна  ПДР просторне целине Косанчићев венац, 
приказане су планиране позиције и габарити наведених пешачких комуникација.  
На основу наведеног, јасно је да се у овој, за град веома значајној целини, први пут после дугог 
времена „хибернације“ дешавају трансформације које, у односу на сопствене локацијске 
карактеристике, имају значајан утицај на амбијент и устаљене моделе функционисања у овом 
простору. 

 
4. ПОСЕБНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА 
 

4.1. Природне карактеристике простора 
Клима у Београду  је умерено континентална, са четири годишња доба и око 2.096 сунчаних сати 
годишње.  Количина падавина је 669,5mm просечно годишње. Највећи број дана са падавинама је у 
априлу, јуну и децембру. 
Предметно подручје припада топоклиматској зони Центар, коју карактерише просечна годишња 
температура од 12,3°С, у укупном распону од око -20,0°С до око 40,0°С, у екстремним ситуацијама. 
Број дана са температуром вишом од 25°С је 95 у години.  
Београд је ветровито подручје изложено југоисточним, североисточним, северним и северозападним 
ветровима. Тишине су ретке и најчешће током лета. Најчешћи и најјачи је југоисточни ветар - Кошава, 
који дува током целе године, са максимумом у септембру и током зиме, са просечном брзином од 25 
до 45км/ч, и олујним ударима до 130км/ч којима. Узевши у обзир оријентацију, конкурсно подручје 
није директно изложено. Најхладнији зимски ветрови су северни и северозападни, којима је 
конкурсно подручје изложено. 
4.2. Саобраћај  
Као што је претходно наведено, непосредно окружење конкурсног обухвата је, у саобраћајном 
смислу, изузетно је фреквентно, са високом концентрацијом различитих врста саобраћаја и још увек, 
у мањој мери, представља градски транзитни појас. Измештање Железничке и Аутобуске станице, 
као и очекивани завршетак свих елемената обилазнице око Београда, довешће до искључења 
одређених категорија саобраћаја - железничког, међуградског аутобуског и теретно-транспортног, са 
овог подручја у релативно блиској будућности, што ће свакако значајно унапредити квалитет 
простора и његове потенцијале коначно учинити остваривим. 
Путна и улична мрежа  
Најзначајнија саобраћајница за конкурсно подручје је Карађорђева улица на коју конкурсне локације 
излазе својом регулацијом и са које им је омогућен једини колски приступ. 
Карађорђева улица представља саобраћајницу са променљивом ширином регулације која у свом 
профилу садржи и трамвајске баштице. Профил ове саобраћајнице је у зони конкурсног обухвата, од 
Бранковог мост до Париске улице, утврђен за двосмерни режимом саобраћаја са обостраним 
тротоарима променљиве ширине и трамвајским баштицама у средини.  
Тренутно је у процесу реализације реконструкција Карађорђеве улице са припадајућом 
инфраструктуром и партерним уређењем – од Бранковог моста до Париске улице. Иако је у зони 
конкурсног обухвата, ПДР-ом просторне целине Косанчићев венац, који је у фази измена, профил 
Карађорђеве улице планиран за проширење, актуелна реконструкција реализује се у постојећем 
профилу, а простор испред конкурсних локација предвиђен је за поплочавање.  
Пешачки саобраћај  
Простор Косанчићевог венца припада простору предвиђеном за проширење пешачке зоне у 
централној зони Старог Града. У оквиру шире зоне конкурсног обухвата одвијају се фреквентна 
пешачка кретања, чији интензитет варира у зависности од доба дана, дана у недељи и периода у 
години. Као основни проблем у стварању континуитета у пешачким кретањима јавља се не сасвим 
адекватна повезаност и лоше стање пешачких површина. 
На самој падини као најзначајније пешачке везе користе се Велике и Мале степенице. 
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Улица Велике степенице, која тангира северну границу конкурсног обухвата и за Зону 1 конкурсног 
обухвата је од великог значаја, а представља и најзначајнију пешачку трасу која повезује Косанчићев 
венац са Савским пристаништем, односно Париску и Карађорђеву улицу. Веза од Карађорђеве до 
платоа испред Саборне цркве броји тачно 108 степеника. Степениште има специфичан културно-
историјски значај, што уз пешачко кретање генерише и друге врсте активности, оријентисаних ка 
туризму и забави.  
Мале степенице, које повезују Карађорђеву и Фрушкогорску улицу, у непосредној су близини 
Бранковог моста и немају директан утицај на конкурсни обухват.  
ПДР-ом Просторне целине Косанчићев венац, у оквиру Зоне 2 конкурсног обухвата, предвиђено је и 
ново степениште, а актуелним Нацртом измена и допуна овог ПДР-а уз степениште планиран је и 
коси лифт – фуникулар.  
Бициклистички саобраћај 
Уз само конкурсно подручје нема формираних бициклистичких стаза, али су бициклистичке стазе уз 
обалу Саве у непосредној близини конкурсне локације део једине развијене трасе бициклистичких 
стаза у Београду - уз речно приобаље од Аде Циганлије на Сави до Марине Дорћол на Дунаву.  
Јавни градски саобраћај 
Шира зона конкурсног подручја опслужена је линијама јавног градског саобраћаја - трамвајског 
подсистема ЈГС. Трамвајски саобраћај представља примарну директну везу предметне локације са 
различитим деловима града. 
Речни саобраћај 
Значајан ресурс локације представља непосредна близина реке Саве и Савског пристаништа. 
Значајан број туриста и посетилаца (око 70 000 годишње), током сезоне наутичког туризма, стиже у 
Београд преко међународног путничког терминала, који се налази непосредно преко пута локације 
конкурсног обухвата. 
4.3. Зелене површине    
На подручју окружења конкурсног обухвата најзначајнију зелену површину представља парк 
Калемегдан у оквиру Београдске тврђаве и зона Савског приобаља.  
Слободне површине падине између улица Косанчићево венац и Карађорђеве су, у највећем делу, 
стрме, неартикулисане и неуређене, обрасле високом травом и вегетацијом изданачког порекла, са 
појединачним примерцима стабала. 
Уз улицу Косанчићев венац појављују се форме једноредног дрвореда, где преовлађују стабла липе 
вишедеценијске старости, која се разликују према старости, димензијама и квалитету.  
Дуж Карађорђеве улице, од Бранковог моста, са источне стране нема зелених површина нити 
дрвореда. Са западне стране у оквиру Савског кеја, од Бранковог моста до Бетон хале, постоје 
зелене, релативно уређене површине са, местимично, високим зеленилом. У оквиру реконструкције 
улице и Савског кеја планирано је и преуређење ових површина, ревитализација зеленила и садња 
дрвореда дуж источног тротоара Карађорђеве улице.  
На простору самог конкурсног обухвата нема значајних зелених површина нити појединачних 
примерака стабала које је неопходно чувати. 
4.4. Инфраструктура  
Предметно подручје, као централно градско и саобраћајно изузетно фреквентно подручје, место је 
укрштања различитих капацитетних инфраструктурних мрежа.  
Допремање воде на подручје ”Савске падине” врши се преко преко траса у Карађорђевој улици. При 

реконструкцији Карађорђеве улице, пocтojeћa водоводна мрежа 150mm и 300mm, која се налази 
у постојећем коловозу, биће измештена у тротоар.  
Подручје Савске падине припада централном систему градске канализације, општег је типа и без 
планираних измена. Атмосферске воде се преко постојећих прелива сепаришу и постојећим 
колектором у Карађорђевој улици уводе у реку Саву.  
Постојећи водови електричне дистрибутивне мреже изведени су подземно. Постојеће саобраћајнице 
су опремљене инсталацијама јавне расвете. Дуж Карађорђеве улице постоји трамвајска контактна 
мрежа ЈГС-а, планирана за реконструкцију и премештање на средње стубове, чиме ће затеге на 
објектима бити уклоњене.  
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Планиране трасе мреже и објеката инфраструктуре од интереса за конкурсно подручје, приказане су 
Пратећој конкурсној документацији: I ИНФОРМАЦИОНИ ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ / Ограничења за 
конкурсно подручје.  
 
5.  КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА - КОНКУРСНИ ОБУХВАТ 
Конкурсни обухват, на Савској падини, уз Карађорђеву улицу, чине две зоне: 

Зона 1 – локација старе Ђумрукане, Карађорђева број 13, планирана за изградњу нове зграде 
Ансамбла КОЛО, обухвата к.п. 1949/2, .1949/3 и 1949/4 К.О. Стари град, 
Зона 2 – Карађорђева број 15-15а, предмет анкетне просторно-програмске провере капацитета 
локације обухвата део к.п. 1950/1, К.О. Стари град. 

Конкурсно подручје припада амбијенталној целини Косанчићевог венца и може се сврстати у 
историјски и туристички најатрактивније локације у Београда. 
У постојећем стању, простор непосредног окружења чију просторну конфигурацију и архитектонски 
израз формирају репрезентативни објекти архитектонског наслеђа, изразитих амбијенталних 
вредности и специфичних карактеристика, чини потенцијале ове локације немерљивим у контексту 
урбаног ткива Београда. 
Истакнута позиција овог простора у ведути Београда која је, због своје континуиране визуелне 
експлоатације, стекла карактер симбола града, чини овај простор посебно осетљивим, а све 
интервенције у њему изузетно значајним, како у амбијенталном, тако и у семантичком смислу. 
 

 
Слика 33 – Конкурсно подручје са реке, око 2010                                                                                    
www.rtvbn.com 

 
5.1. Зона 1 – Карађорђева бр. 13 
Зона 1, планирана за изградњу нове зграде Ансамбла КОЛО, граничи се са све четири стране 
постојећим и планираним садржајима и површинама јавне намене: Карађорђевом улицом са 
западне стране, Улицом Велике степенице са северне, планираном новом пешачком стазом на коти 
91.00mnv са источне и парцелама планираног колско-пешачког приступа и садржаја културе, који је 
предмет анкетног решења овог конкурса, са јужне стране. Укупна површина Зоне 1 је око 0.3ha. 

http://www.rtvbn.com/
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Слика 34 – Конкурсни обухват, Зона 1                                                                                                      ©Stefan van der SPEK 

 
Најзначајнију карактеристику и посебност ове локације представља некадашњи објекта старе 
царинарнице – Ђумрукане, који је постојао од периода обнављања српске државе после турске 
власти до након Другог светског рата.  
Од рушења Ђумрукане до данас постојале су иницијативе да се простор на коме се налазила намени 
за различите културне садржаје. Ипак, на адреси Карађорђева број 13, привремене бараке подигнуте 
након рушења Ђумрукане, опстале су у изворном или измењеном облику до данашњих дана.  
Њихова намена током времена била је променљива и увек искључиво комерцијална - од магацина и 
трговине репроматеријалом до, у последњем периоду, угоститељства. Објекат непосредно уз 
Карађорђеву срушен је у фази припрема за реконструкцију ове саобраћајнице, током јесени  2018. 
године, а остали су планирани за уклањање при привођењу ове локације намени.  
Некадашњи објекат Ђумрукане није поседовао посебне архитектонске, ликовне и естетске вредности 
нити визуелне карактеристике које су чиниле допринос квалитету амбијента Косанчићевог венца, али 
као један од првих јавних објеката у делу српске Савске вароши, са својом наменом у функцији 
мећународне трговине и као специфичан експонент Европског утицаја после Турака, симбол је 
развоја, самосталности и савремених тежњи, што локацији даје изузетну семантичку вредност. 
Новом изградњом на предметној локацији, са садржајима у складу са Конкурсним задатком,  овај 
простор треба да се усклади са планираним наменама у заштићеној целини, као и да се афирмишу 
семантичке, амбијенталне и историјске вредности саме локације и непосредног окружења. 
 
5.2. Зона 2 – Карађорђева бр. 15-15а 
Зона 2, намењена садржајима културе, чији је просторно-програмски капацитет предмет просторне 
провере у оквиру овог конкурса, граничи се са три стране постојећим и планираним јавним 
површинама: Карађорђевом улицом са западне стране, планираном новом пешачком стазом на коти 
91.00mnv са источне и парцелама планираног колско-пешачког приступа и Комплекса нове зграде 
Ансамбла КОЛО који је примарни предмет овог конкурса, са северне стране.  
Са јужне стране Зона 2 конкурсног обухвата се граничи са к.п.1950/3, КО Стари град,  Карађорђева бр. 
17-19, на којој се, на регулацији Карађорђеве улице налази објекат "Црвеног крста" - 
репрезентативна зграда висине П+1+Пк, подигнута пре 1878. године, која представља један од ретких 
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сачуваних објеката карактеристичних за амбијент Савског пристаништа у периоду његовог 
иницијалног развоја и његов значај у XIX веку. У дворишном делу налази се помоћна зграда из истог 
периода кроз коју се улази у највећи познати лагум на падини Косанчићевог венца. Наведени објекти 
имају културно-историјску вредност и планирани су за реконструкцију / ревитализацију у постојећем 
габариту и волумену.  
Укупна површина Зоне 2 је око 0.28ha. 
У периоду постојања Ђумрукане у Карђорђевој бр.15 налазио се Хотел Крагујевац, изграђен на 
самом почетку преображаја Савске јалије. У првом периоду свог постојања задовољавао је, у пуној 
мери, потребу трговаца за „где одсести и где се састати“, али се временом, развојем овог подручја 
и изградњом нових, за оно доба савременијих, садржаја истог типа, свео на место где путници 
очекују полазак брода, односно сачекују оне који се враћају. Оштећен у бомбардовању 1944. године, 
после Другог светског рата је, заједно са Ђумруканом, срушен.  
У зони планиране грађевинске парцеле, од Другог светског рата до данас изграђено је више 
„привремених“ објеката, различитог статуса у смислу легалности. Објекат ка Карађорђевој, од 1960. 
године, као привремени школски објекат, користи Факултет примењених уметности, а садржаји 
барака у дворишном делу парцеле примарно је трговина репроматеријалом.  
2015. године, фасада зграде Факултета примењених уметности је „у циљу промоције модерне 
уметности и како би се ублажило сивило Карађорђеве улице и улепшао њен изглед“ кроз процес 
уметничког рада студента последипломских студија Вука Ћука, реализована у веома наглашеном 
колориту.   
Сви ови објекти на парцели предвиђени су за уклањање при привођењу парцеле намени. 
 

 
Слика 35 – Конкурсни обухват, Зона 2                                                                                                        ©Stefan van der SPEK 

 
Новом изградњом у оквиру предметнe парцелe, са наменом садржаја културе, простор се усклађује 
са планираним наменама у заштићеној целини. 

 
5.3. Актуелна планска документација на подручју конкурсног обухвата  
Будући да је за План детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац (Сл. лист града 
Београда, бр. 37/07, 52/12, 9/14 и 69/17) у делу који се односи и на конкурсни обухват, у току 
процедура израде измена и допуна, плански основ за подручје обухвата конкурса, заснован на овом 
ПДР-у, је информативног карактера. Узевши у обзир наведену ситуацију формални плански основ за 
конкурсни обухват је садржан у Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта 
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јединице локалне самоуправе – Град Београд целине I-XIX („Службени лист града Београда“ бр. 
20/16). 
Изводи из актуелне планске документације су информативног карактера, обавезујући урбанистичко-
параметарски елементи за конкурсно решење наведени су искључиво у поглављу 6. КОНКУРСНИ ЗАДАТАК и 
графичком прилогу Ограничења за конкурсно подручје датом у прилогу конкурсне документације 
ИНФОРМАЦИОНИ ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

 
Извод из ПГР грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, 
целине I-XIX 
Према ПГР Београда, конкурсни обухват се налази у целини I, а предметне локације припадају 
површинама за јавне намене. 
План препознаје карактеристичну целину - Косанчићев венац, путничко пристаниште. Постојећи 
карактер и однос намена простора у заштићеном подручју Косанчићевог венца остају доминантни у 
односу на могуће нове намене угоститељства и трговине.  
Према општим условима за изградњу објеката јавне намене – јавни објекти би квалитетом изградње 
и архитектонским обликовањем требало да представљају репере у простору и створе препознатљив 
и привлачан урбани амбијент, а поред физичких структура у формирању просторно-функционалних 
целина подједнако важну улогу имају и отворени простори, тргови и паркови. 
Шира зона конкурсног подручја према типу предела припада зони побрђа и заравни у сливу реке 
Саве, а у историјском смислу зони археолошких локалитета (заштићена зона античког Сингидунума).  
Према ПГР Београда за ову зону планирано је спровођење на основу Плана детаљне регулације. 
 
Извод из ПДР просторне целине Косанчићев венац  коригован у складу са  актуелном фазом 
Нацрта измена и допуна ПДР просторне целине Косанчићев венац и потребама конкурса у 
смислу другачијег односа према некадашњем објекту Ђумрукане. 
Карактеристичне зоне у оквиру конкурсног обухвата 
Локације које су предмет конкурса припадају целинама три различите, Планом предвиђене зоне 
грађења.  

 
Слика 35  – Шема блокова и зона  
 
Зона I – Зона уз Карађорђеву улицу представља зону великих интервенција у погледу обима замене 
постојећег фонда и планираних капацитета. Вертикална регулација нових објеката се одређује према 
референтним објектима у карактеристичним сегментима улице, а зона обухвата први фронт објеката 
уз Карађорђеву улицу.  
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Зона II – Зона обезбеђења падине у којој се све интервенције подређене стабилизовању падине. 
Један део зоне чини јавни пешачки простор на коти средњег нивоа (приближно 91.0mnv), између 
Карађорђеве и Косанчићевог венца, у оквиру кога су планиране санационе конструкције за 
обезбеђење падине. У тој зони су и дворишни објекти парцела уз Карађорђеву улицу, планирани 
објекти који учествују у стабилизацији падине, као и постојећи објекти који су у угроженој зони.  
Зона III – Зона посебних интервенција обухвата простор уз Париску улицу и део уз улицу Косанчићев 
венац, закључно са планираним објектима К3 и ЈЦ3. Издвојена је у карактеристичну зону јер су у њој 
планирани нови објекти који, захваљујући значајном паду терена, имају посебне услове у погледу 
уклапања у амбијент, али и могућности у погледу максималног коришћења денивелације терена за 
реализацију корисних етажа.  
Предмет конкурсног задатак - нова изградња у Карађорђева бр.13 (Зона 1 конкурсног обухвата) 
припада Зони I и Зони II, а нова изградња у Карађорђева бр.15—15а (Зона 2 конкурсног обухвата) 
припада Зони III, према ПДР просторне целине Косанчићев венац. 
Амбијентални услови од урбанистичког значаја 
Визуре – Постојеће визуре са Великих степеница, визуре с планираног видиковца на Косанчићевом 
венцу – јединствени су примери изласка београдских улица на реке, који се Планом штите и 
афирмишу. Такође, визуре с Калемегдана на простор приобаља и Савски амфитеатар и визура дуж 
Бранкове улице на реку Саву и на плато Косанчићевог венца – заштићене су визуре. 
Пешачка кретања 
Планом је унапређена мрежа пешачких кретања подизањем квалитета постојећих пешачких 
површина и планирањем нових, атрактивних пешачких потеза и амбијената. Планиране пешачке 
површине омогућиће континуално повезивање садржаја и објеката на подручју плана, везу са 
околним контактним просторима градског центра, те везу великог степенишног силаза с Калемегдана 
и садржаја у приобаљу.  
Регулација Великог степеништа је дефинисана постојећим објектом некадашњег Хотела ”Национал” 
на парној страни и регулационом линијом грађевинске парцеле Ц1 (Зона 1  конкурсног обухвата), на 
основу чега је издвојена јавна парцела ПП5*. Планирана реконструкција степеништа подразумева 
проширење ширине газишта степеништа, у односу на регулацију уз ”Национал” до максималне 
ширине газишта од 5m. Потребно је вратити степеницама аутентични изглед, тј. поплочавање 
каменим плочама, а према посебним условима ЗЗЗС-а. Приликом реконструкције, нивелационо 
обезбедити приступ са степеништа, приближно на коти 91.00 mnv, на суседне пешачке стазе, на 
јавним парцелама ПП4** и ПП6.У оквиру регулације степеништа  обезбедити одговарајуће прилазе 
бочним објектима, а планирана је и могућност изградње подземног, сутеренског објекта према 
условима дефинисане зоне подземне изградње (на к.п. 1949/6), кроз који би се обезбедио јавни 
приступ јавном лифту између нивоа приступа степеницама и коте пешачке стазе ПП4 – приближно 
91.00 mnv. Приступ планираном објекту је са коте око 81.00 mnv, кровна раван је на коти око 85.00 
mnv, уређена као проходна тераса - видиковац. Намена објекта је јавна у функцији пешачког 
саобраћаја. 
* У приложеном изводу из нацрта  Измена и допуна ПДР просторне целине Косанчићев венац, парцела 
Великог степеништа ПП5 именована је са ПП1 
** У приложеном изводу из нацрта  Измена и допуна ПДР просторне целине Косанчићев венац, парцела 
пешачке стазе ПП4 именована је са ПП2 

 
Планирана пешачка комуникација између видиковца на гребену, у нивоу улице Косанчићев венац, и 
приобаља реке Саве, остварује се и преко планираног новог степеништа са јавним коришћењем у 
оквиру парцеле К3 (Карађорђева 15-15а). Према  приложеној актуелној фази Нацрта измена и 
допуна ПДР-а уз степениште предвиђен је и коси лифт – фуникулар. 
Пешачка стаза и сквер на коти 91.0mnv  
Планирана пешачка стаза и сквер, на средњем нивоу између платоа Косанчићевог венца и 
Карађорђеве улице, на јавним парцелама ПП3, ПП4**, ПП6, на коти око 91.00mnv, имају вишеструку 
улогу. У оквиру јавне површине пешачких стаза планирани су објекти санације падине Косанчићевог 
венца и то је најважнија улога овог јавног простора.  
У историјског матрици овог дела града постојала је пешачка стаза, Службено сокаче, која је 
повезивала коту 90.45mnv у Фрушкогорској улици и плато Косанчићевог венца, чији је траг 
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катастарска парцела 1960. Нивелационо, кота стазе у Фрушкогорској (90.45mnv) и кота платоа 
катастарске парцеле 1941/1 (91.45mnv), који је био у функцији јавног простора испод објекта 
некадашњег хотела "Национал", су на средњем нивоу одсека гребена Косанчићевог венца. 
Функционално повезивање пешачком стазом ових нивелета преко Великих степеница и планираних 
степеница у оквиру парцеле К3 (Зона 2 конкурсног обухвата), oбoгaћyje пешачке токове, унапређује 
амбијент и олакшава савладавање нивелационе разлике.  
Колски приступ КП3*** 
За потребе заједничког колског приступа парцелама Ц1 (Зона 1) и К3 (Зона 2), формирана је јавна 
парцела КП3 (део к.п. 1950/1), како би се избегао колски приступ комплексу  Ц1 са парцеле Великих 
степеница. Планирани приступ је у нивоу Карађорђеве улице, али у случају координираног 
пројектовања објеката културе на Ц1 и К3, могуће је одредити и другачију нивелацију у функцији 
приступа подземним етажама ових парцела, али тако да је минимално 5m од тротоара задржан ниво 
тротоара.  
Општа и посебна правила грађења у Зони I - Зона уз Карађорђеву улицу 
Зона I се налази између Карађорђеве улице и Зоне II – зоне обезбеђења падине. Интервенције у овој 
зони имају за циљ обликовање првог фронта силуете града у којој се складно повезују постојећи 
заштићени и новопланирани објекти, формирање Карађорђеве као атрактивне стамбено пословне 
улице уз увођење нових јавних садржаја. 

Намена објеката 
Намена објеката у зони Карађорђеве улице је становање и пословање. 
Услови за пешачке и колске приступе парцелама 
Колски и пешачки приступ парцелама Зоне I је из Карађорђеве и Париске улице, као и са колско 
пешачких приступа КП1 и КП3. Колски прилаз на парцелу са јавног простора је минималне ширине 
3,0 m. Пешачки приступ парцелама је могућ и са јавних пешачких површина. 

Посебни услови за изградњу 
Сви новопланирани објекти у овој зони морају имати једну подземну етажу, испод целе површине 
парцеле, осим ако посебним условима за ниво парцеле није другачије дефинисано. Препорука је да 
се изведу 2 подземне етаже.  

Положај објеката према јавној површини 
Грађевинске линије које се поклапају са регулационом линијом су обавезујуће за постављање 
планираних објеката. Нови објекти у Карађорђевој улици морају имати повучено приземље 
минимално 2,5 m у односу на регулацију (осим објеката бр. 5, 25, 27 и 29), нивелационо усклађено са 
тротоаром. Повезивање повученог приземља са постојећим задржаним објектом на регулацији 
извршити преко везног елемента на регулацији, минималне ширине 2,0 m. 

Положај према границама суседних парцела 
Планирани улични објекти на регулацији морају бити двоструко узидани, уз усклађивање са 
суседним постојећим објектом који се задржава. 

Упуштање делова објекта у јавну површину и изван грађевинских линија 
Дозвољено је упуштање објеката изван грађевинске линије на регулцији за ширину фасадне пластике 
на висини већој од 4,0 m од нивоа тротоара, од највише 0,6 m у Карађорђевој улици и 0,4м према 
Великим степеницама. Нису допуштени препусти изван осталих грађевинских линија. 

Параметри за зону 
Максимална вредност индекса изграђености надземних етажа парцела у овој зони је 4,0, а 
максимална вредност индекса који укључује и подземне етаже је 5,2. Надземне етаже су све етаже 
изнад нивелете приступног тротоара Карађорђеве улице. Максимални степен заузетости парцела на 
нивоу приземља је 100%, степен заузетости етажа изнад приземља 70%, док парцеле са објектима 
који се задржавају могу имати и веће вредности степена заузетости и индекса изграђености. 

Дозвољена спратност-висина објеката 
Спратност и релативна или апсолутна максимална кота завршне етаже уличних објеката дефинисана 
графичким прилогом је оријентациона, јер је стварно везана за висинске елементе постојећих 
објеката. 
Спратност и апсолутна максимална кота завршне етаже дворишних делова објеката је обавезујућа 
уколико није везана за усклађивање са дворишним деловима суседног постојећег задржаног објекта. 
Нивелета крова подземне етаже је највише 1,2 m, а нивелета крова приземља највише 4,5 m у односу 
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на ниво приступног тротоара Карађорђеве улице. Спратност објеката је дефинисана у односу на 
нивелету тротоара Карађорђеве улице, са које парцеле имају колски приступ. 

Правила и услови за архитектонско и естетско обликовање објеката 
Посебну пажњу посветити обликовању објеката у овој зони, због њихове истакнуте позиције и 
значаја у формирању слике града. 

Обликовање завршне етаже и крова 
Последњу надземну етажу планираног објекта на регулацији решити као повучен спрат са равним 
или плитким косим кровом или поткровље. У случају повученог спрата, минимално повлачење у 
односу на регулациону линију је 2,0 m. У случају косог крова максимални нагиб је 33° и нису 
дозвољене кровне баџе са уличне стране. 
Минимално 30% завршне кровне површине нижих етажа (приземља и подземне етаже), уредити као 
озелењене кровне терасе, а препорука је да се уколико постоје просторни услови, изврши садња 
квалитетних школованих садница лишћара у касетама оријентационе величине 2,5 x 2,5 m. 

Правила и услови за друге објекте на парцели 
У оквиру планираних зона градње, дозвољена је изградња више објеката на парцели, без поделе 
парцеле, а према општем правилу. 
 
*** У приложеном изводу из нацрта Измена и допуна ПДР просторне целине Косанчићев венац, парцела 
колског приступа именована је са КП 

 
Посебна правила за објекте 
Карађорђева 13 
Предметна парцела  Ц1 (Зона 1 у оквиру конкурсног обухвата), налази се у блоку 11 и спада у зону 
ПДР-ом предвиђену за Централне функције без становања са јавним коришћењем, а актуелним 
изменама ПДР-а, планира се у целости за јавну намену – садржаје културе.  
Нова грађевинска парцела Ц1 за изградњу објекта културе биће формирана од к.п. 1949/2, 1949/3 и 
1949/4, К.О. Стари град. Колски приступ парцели је из Карађорђеве улице преко колско пешачке 
парцеле КП3, а пешачки из Карађорђеве улице, са Великих степеница и планиране пешачке стазе на 
коти око 91.00.  
Планираном изградњом на предметној парцели намена усклађује са планиранима наменама у 
заштићеној целини. 
Карађорђева 15-15а 
На истакнутом одсеку Косанчићевог венца, на делу који има потенцијала изградњу атрактивног 
објекта јавне намене, планом је дефинисана јавна грађевинска парцела означена са КЗ (Зона 2 у 
оквиру конкурсног обухвата).  
Предметна парцела се налази у блоку 11, према актуелним изменама ПДР-а пружа се уз 
Карађорђеву улицу и формирана је од дела кп. 1950/1, К.О. Стари град.  Основна намена објекта су 
садржаји културе. Moгућe је планирати више компатибилних садржаја културе у планираном објекту.  
Главни економски и колски приступ објекту обезбедити из Карађорђеве улице, са јавног колско-
пешачког приступа КПЗ. Осим пешачких приступа из ове улице, омогућен је пешачки приступ и са 
јавне пешачке површине на нивоу 91.00mnv.  
У оквиру парцеле К3 условљена је обавеза реализације степеништа са јавном употребом, која је део 
пешачке везе између Улице Карађорђеве и нивоа Улице Косанчићев венац, као и коси лифт - 
фуникулар. Степениште и фуникулар повезују Карађорђеву улицу и ниво планираног отвореног 
пешачког простора на коти 91,00mnv.  
Надземне делове објекта планирати у оквиру простора дефинисаног грађевинским линијама. 
Грађевинска линија према Карађорђевој улици је обавезујућа за постављање надземних делова 
објекта, а остале грађевинске линије представљају максималну зону градње у оквиру које се може 

поставити габарит надземних делова објекта.  
Упуштање објекта у јавни простор Карађорђеве улице и простора за јавну употребу у оквиру парцеле 
К3 (степениште и пролаз на коти 91,00 mnv) није дозвољено, осим за потребе фасадне пластике. 
Спратност наведена у графичком прилогу је оријентациона у смислу да број надземних корисних 
етажа зависи од пројектоване спратне висине и планом дефинисане максималне вертикалне 
регулације, апсолутних висинских кота кровова, за поједине зоне изградње. Дате апсолутне висинске 
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коте у зони изградње уз Карађорђеву улицу треба да буду кориговане на тачну висину слемена 
суседног објекта у Карађорђевој 17-19, а делови објекта К3 у висинској зони на коти 96,00 треба да се 
складно повежу са крилом поменутог постојећег објекта. 
Укупан карактер, обликовање надземних делова објекта, примена материјала и боја треба да буде 
репрезентативна и у складу са значајем, амбијентом и волуменом непосредног и ширег окружења, 
као истакнута тачка новог идентитета целине Косанчићевог венца, која не угрожава, већ афирмише 
пocтojeћe квалитете и ликовност простора. Приликом обликовања фасада, све делове објекта који су 
видни у силуети града, обликовати као уличне.  
Посебно значајно је обликовање нових степеница у јавној употреби између Карађорђеве улице и 
улице Косанчићев венац. Овај део објекта се може решити и као каскадни низ делимично 
озелењених тераса међусобно повезаних степеништем и обезбеђених оградом минималне висине 
1,0m. С обзиром на величину и позицију објекта у односу на падину платоа Косанчићевог венца, 
објекат је планиран и у функцији стабилизације падине.  
 
6. КОНКУРСНИ ЗАДАТАК 
 

6.1. Предмет конкурса,  опште смернице и препоруке 
Предмет конкурса подразумева две зоне обухвата: локација на којој је планирана изградња „нове 
куће“ Ансамбла Коло у Карађорђевој улици бр. 13, која чини примарни обухват овог конкурса - Зона 
1 и суседна у Карађорђевој број 15-15а, локација анкетног просторно-програмског решења садржаја 
културе - Зона 2. 
Поштујући контекст локације и њеног непосредног окружење, значај и репрезентативност објеката у 
непосредном и ширем сагледивом окружењу и чињеницу да је ово веома вредан градски простор у 
културно-историјском смислу, све интервенције треба пажљиво анализирати у циљу добијања што 
квалитетнијег решења које би унапредило ликовне и функционалне карактеристике амбијента. 
Конкурсно решење треба да афирмише савремене тенденције у архитектури, обликовању и уређењу 
јавних градских објеката и простора.  
Изузетно је важно размотрити положај локације у оквиру просторне културно-историјске целине 
Косанчићев венац, а посебно њено место у визурама града, и са београдске и новобеоградске 
стране. Значајан елемент предметне локације представља и њен потенцијал у смислу сагледавања 
реке, пружања визура ка непосредном окружењу, реци Сави и Новом Београду и повезивања са 
реком. Предметну локацију потребно је сагледати као спону, превез између реке са једне стране и 
изграђене градске структуре, са друге. 
 
6.2. КОНКУРСНИ ЗАДАТАК И СМЕРНИЦЕ  за  Зону 1 - Карађорђевa бр.13 
 
Предмет конкурса у Зони 1 је архитектонско-урбанистичко решење нове зграде Ансамбла народних 
игара и песама Србије КОЛО -  првог специјализованог центра намењеног уметничкој игри  у Србији, 
у Карађорђевој улици бр.13 у Београду.  
Обухват Зоне 1 конкурса чине катастарске парцеле број: 1949/2, 1949/3, 1949/4 КО Стари Град, укупне 
површине око 0.3hа.  
Конкурсно решење подразумева формирање простора и амбијента специјализованог центра 
намењеног уметничкој игри, као савремене, комуникативне, отворене институције која ће омогућити 
афирмацију активности центра уз поштовање историјског карактера и квалитета културно-историјске 
и амбијенталне целине Косанчићевог венца. 
Од учесника се очекује да у складу са програмским и потребама намене, као и трендовима развоја 
сценских објеката, функционално, садржајно, амбијентално и технолошки организују просторе 
намењене различитим типовима активности у оквиру центра, како би се оптимално искористили 
капацитети и потенцијали локације, формирало рационално и атрактивно архитектонско решење, 
створио флексибилан и комуникативан простор савременог карактера који задовољава потребе свих 
видова, како савременог, тако и класичног, сценског извођења. 
Од учесника се очекује и да  укупан карактер предложеног решења нове зграде Ансамбла КОЛО буде 
репрезентативан, у складу са кулутурно-историјским вредностима, амбијентом и волуметријом 
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окружења и да као истакнута тачка идентитета целине Косанчићевог венца, допринесе препознатом 
квалитету простора како у визуелном тако и значењском смислу. 
Некадашњи објекат Ђумрукане представља семантичко полазиште интервенције у простору чију је 
реминисценцију потребно уградити у предложено решење на препознатљив и афирмативан начин.  
Нови објекат планирати као јединствену просторно-функционалну и обликовну целину – јединствен 
волумен или композицију више просторних волумена који визуелно чине јединствени комплекс.  
Обзиром на веома комплексну конфигурацију и карактер предметне локације (падину Косанчићевог 
венца), њен просторни обухват и вредно културно-историјско окружење, очекује се рационална и 
флексибилна просторна организација, како би се у овако сложеним условима омогућило што 
квалитетније функционисање свих планираних активности.  
Планирани објекат треба да садржи сценске просторе са пратећим садржајима, просторе за 
свакодневне активности ансамбла и припрему, едукативни сектор, технички сектор са фундусима 
костима и реквизита са радионицама као и просторе за снимање и обраду звука, административни 
сектор у виду трансформабилног канцеларијског простора за педагоге, едукаторе, рад програмско-
креативног тима, администрацију и управу, као и све технолошки неопходне пратеће просторе 
укључујући и паркинг простор и простор за особље техничког одржавања. Најважнији простор  у 
оквиру центра представља сценско-гледалишни простор, односно Велика сцена. 
Предложено просторно-функционално решење треба да обухвати и потребе будућег развоја 
установе Ансамбла КОЛО.  
Како карактер предметног простора у великој мери (функционално и визуелно) одређује 
комуникација (Велико степениште) којом се остварује примарна веза платоа Косанчићевог венца и 
савског приобаља, предлогом решења треба размотрити везу објеката / унутрашњег дворишта са 
овом комуникацијом. Планираним интервенцијама не сме се угрозити безбедност, стабилност и 
нормално функционисање простора и објеката у непосредном окружењу.    
Предлог архитектонско-урбанистичког решења комплекса треба да буде високог архитектонског 
квалитета, осим у визуелном и у смислу структуре простора, као и у погледу примењених материјала. 
Такође потребно је да уређење слободних и зелених површина, укључујући и кровне површине, буде 
у складу са амбијентом. 
Кровну површину, посебно у зони ка јавној пешачкој површини у залеђу, планирати као 
функционалан, репрезентативно уређен отворен и озелењен простор. Уколико предложеним 
решењем буде омогућено формирање отвореног простора у оквиру парцеле, обавезно је његово 
репрезентативно уређење и опремање урбаним мобилијаром.  
Приликом обликовања фасада, све делове објекта који су видни у силуети града, обликовати као 
уличне. Квалитет и врста материјализације треба да искажу значај и репрезентативност простора, те 
је потребно предвидети трајне, издржљиве, отпорне, хроматски и естетски адекватне материјале. 
Пажљивим планирањем и усклађивањем елемената који формирају волуметрију објекта тежити што 
квалитетнијем односу са окружењем и повезивању на нивоу микроамбијента, у контексту истакнуте 
позиције објекта у ведути Савске обале. 
 
Реминисценција/сећање на објекат старе Ђумрукане  
Обзиром да се на предметној локацији током XIX и почетком XX века налазио објекат некадашње 
царинарнице - Ђумрукане, конкурсни задатак подразумева да аутори својим решењима афирмишу и 
промовишу реминисценцију овог објекта и његов значај, како би се чувала и даље градила 
колективна успомена, неговао национални идентитет, меморија и амбијентални карактер овог 
простора. На самим учесницима конкурса је да дефинишу приступ, начин и меру у којој ће 
афирмисати ову тему, као и обавеза да свој став јасно изнесу у оквиру текстуалног образложења 
ауторског решења.  
Некадашњи објекат Ђумрукане налазио се на постојећој регулацији Карађорђеве улице, али је према 
актуелним планским документима планирано проширење уличног профила у овој зони, у односу на 
које је успостављена и нова граница грађевинске парцеле тј. нова регулациона и грађевинска линија, 
повучена од претходне око 5,50m. 
На основу постојеће документације и доступних фотографија, учесницима је омогућен увид у 
некадашњи изглед објекта Ђумрукане и техничке податке о структури и конструктивном склопу 
објекта. Евоцирање сећања на амбијент некадашњег објекта Ђумрукане, представља веома значајан 
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аспект решења, очекује се да он буде деликатно промишљен и усклађен са осталим конкурсним 
захтевима. Од учесника се не очекује доследна интерпретација и репетиција стилских карактеристика 
некадашњег објекта, већ промишљено решење које примарно развија семантички наратив о 
простору, духу места и његовој традицији, а које може укључивати и имплементацију сегмената 
физичке структуре некадашњег објекта и  то искључиво на раније постојећим позицијама у односу на 
структуру објекта и примарно у зони фасадних равни. 
Пожељни су и афирмативни сви савремени одмерени приступи у реинтерпретацији просторних, 
фасадних и композиционих елемената некадашњег објекта Ђумрукане у циљу конципирања новог 
културолошког и архитектонског наратива о значају датог простора.  
Све планиране садржаје потребно је просторно и функционално уклопити у могућности које објекат и 
локација пружају, у складу са актуелним прописима, посебно у смислу безбедности, како би 
интервенција постала интегрални део просторно-амбијенталне целине изразитих амбијенталних 
вредности. 
Постојећа графичко-техничка документација налази се у прилогу конкурсне документације 
ИНФОРМАЦИОНИ ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ / Ђумрукана – графичка документација. 
Обавезе у формирању простора  
- Препознатљиво архитектонско-урбанистичко решење у складу са потребама намене, 

карактеристикама и значајем локације које кореспондира са окружењем; 
- Архитектонско-урбанистичко решење комплекса конципирати на начин да буде примерено 

локацији у склопу вредне амбијенталне целине како у смислу физичке структуре и визуелних 
карактеристика  тако и програмски, у смислу диспозиције појединих садржаја;  

- Афирмација и промоција реминисценције на објекат некадашње царинарнице - Ђумрукане и 
његовог значај, кроз интерпретацију његових препознатих вредности у складу са концептом 
предложеног решења; 

- Репрезентативни карактер комплекса у духу и са карактеристикама  савремене архитектуре ; 
- Водити рачуна о значајном учешћу планиране изградње у формирању слике – ведуте једног од 

најекспониранијих подручја града; 
- Посебну пажњу, при формирању просторног решења, посветити планираној волуметрији у 

односу на визуелно присутне споменике културе;  
- Дефинисање волуметрије и свих елемената нивелације и регулације поштујући задати конкурсни 

оквир и урбанистичко-параметарске условљености дате у тачки 6.4.1. Конкурсног задатка; 
- Примарни захтеви организације простора су могућност разноврсног коришћења, пролазност, 

лака орјентација, једноставност и ефикасност организације простора за комуникације; 
- Кретање посетилаца треба да је логично, у складу са динамиком коришћења различитих 

садржаја и бројем посетилаца на начин да се по завршетку програма без икаквих ометања могу 
укључити у нормални саобраћај. Долазни и одлазни путеви треба да буду јасно и једноставно 
организовани;  

- Пројектантско решење простора сцене треба да обезбеди реализацију како савремених тако и 
класичних модела сценског извођења и да омогући имплементацију и примену најсавременије 
сценске технике у складу са и експлоатационим потребама намене; 

- Добра функционална повезаност простора на сваком поједином нивоу и у вертикалном плану; 
- Примена материјала адекватних физичких, функционалних и еколошких карактеристика, у 

складу са програмским и експлоатационим потребама намене и прописима у смислу 
безбедности; 

- Пожељно је да кровне терасе буду максимално искоришћене и доступне публици. То треба 
обезбедити на начин да се не ремети организација и флексибилност целокупног објекта; 

- Пројектовано решење треба да обезбеди инфраструктурно опремање на највишем нивоу, у 
смислу комфора посетилаца; 

- Сви приступи и маневарски простори треба за задовоље несметано кретање лица са отежаним 
кретањем; 

- Саобраћајна матрица из важеће планске документације, дата у конкурсној документацији, 
представља фиксни елемент за конкурсно решење. 
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6.2.1 Програмски елементи и садржаји Комплекса Ансамбла КОЛО 
У смислу садржаја комплекс се састоји из следећих програмско-функционалних целина:  

(А) ПРОСТОРИ НАМЕЊЕНИ ПУБЛИЦИ 
(Б) ПРОСТОРИ НАМЕЊЕНИ АКТИВНОСТИМА АНСАМБЛА 
(В) ИСТРАЖИВАЧКО-ЕДУКАТИВНИ СЕКТОР  
(Г) УПРАВА, АДМИНИСТРАЦИЈА И ПРОДУКЦИЈА 
(Д) ТЕХНИЧКИ ПРОСТОРИ 
(Ђ) КОМУНИКАЦИЈЕ 
(Е) ПОДЗЕМНА ГАРАЖА  

 
(А) ПРОСТОРИ НАМЕЊЕНИ ПУБЛИЦИ  
Основни захтеви организације простора намењених публици су функционалност, флексибилност, 
једноставна и добра повезаност са улазном зоном, усклађеност са потребама разноврсних модела 
коришћења простора и карактером примарне намене.   
Потребно је да кретање кроз простор буде јасно и логично, како у хоризонталној, тако и у 
вертикалној просторној структури. 
Конкурсним решењем обезбедити несметан улаз-излаз,  пражњење-пуњење и евакуацију свих 
простора намењених посетиоцима и публици.  
У границама које не угрожавају квалитетно функционисање примарних намена, сврсисходно је 
предвидети могућност међусобног повезивања и интерактивног функционисања појединих 
просторних целина.  
У смислу садржаја простори намењени публици се састоје из следећих програмско-функционалних 
целина, опремљених свим потребним пратећим садржајима:  
А.1  ГЛАВНИ ХОЛ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА 
А.2  ВЕЛИКА СЦЕНА 
А.3  МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА САЛА 
А.4  КРОВНА ТЕРАСА СА КАФЕОМ 
 

А.1  ГЛАВНИ ХОЛ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА 
Простор главног хола са пратећим садржајима подразумева следеће просторе:   

А.1.1  Главни хол - Фоаје Велике сцене, 
А.1.2  Музејско-галеријски простор,  
А.1.3  Сувенирница 

А.1.1 Главни хол - Фоаје Велике сцене 
Главни (улазни) хол - Фоаје Велике сцене представља репрезентативни простор високог стандарда, 
намењен окупљању публике примарно у периодима када је активна Велика сцена. Овај простор 
треба да има могућност алтернативног коришћења за друге намене као што су: изложбе, окупљања, 
свечаности, промоције и слично и у периодима дана када сцена није активна.  
Главна намена хола је сакупљање и рашчлањивање хетерогеног тока публике. У улазном холу, на 
осмишљен начин, треба да се сусретну посетиоци који долазе из спољног простора, преко Главног 
улаза и посетиоци који пристижу из простора подземне гараже. Поред тога, улазни хол има и сврху 
необавезног прихватања заинтересованих посетилаца у најразличитијим периодима дана, који желе 
да се информишу или су конзументи различитих програма који се у оквиру центра реализују.  
У простору хола предвидети инфо пулт са продајом карата и промотивног материјала.  
Фоаје Велике сцене треба да омогући адекватно пражњење и пуњење гледалишног простора Велике 
сцене. Обзиром на то да између почетака појединачних представа постоји већи временски интервал, 
фоаје је потребно прорачунати само у односу на капацитет велике сцене. Фоаје треба да има 
капацитет за прихватање 90% посетилаца гледалишта Велике сцене.  
Неопходно је да се из фоајеa омогући приступ  највећој групацији седишта гледалишта Велике сцене 
– на нивоу партера.  
Главни хол, осим са Главним улазом, Великом сценом и главним вертикалним комуникацијама за 
публику, треба да има директну везу и са: музејско-галеријским простором и сувенирницом, као и са 
комуникацијама које га повезују са Мултифункционалном салом, Балетском салом 1, Кровном 
терасом и Кафеом.  
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Афирмативно је да главни хол буде доступан свим корисницима центра што краћим путем. 
Пратећи садржаји - гардероба за публику и главни блок тоалета, такође треба да су адекватно 
повезани са главним холом. 
Главни хол предвидети као слободан простор за комуникацију и „одмор“, уз афирмацију потенцијала 
визуелних веза хоризонталног и вертикалног плана.  
А.1.2 Музејско-галеријски простор  
Музејско-галеријски простор представља мањи изложбени простор примарно намењен сталној 
изложби аутентичних предмета карактеристичних за тему игре, песме и музике - оригиналних 
народних ношњи и других артефаката, а који пружа могућност да се у њему  организују и гостујуће 
изложбе различитог карактера. 
Музејско-галеријски простор треба да се налази непосредно уз Главни хол и да, преко Главног хола, 
има добру везу са Главним улазом, кафе-баром, као и помоћним просторима тоалета и гардеробе за 
посетиоце. Афирмативно би било обезбедити и независтан приступ из спољног простора. 
Потребно је да простор буде адаптибилан и флексибилан, водећи рачуна о приступачности, да буде 
технолошки опремљен да може да подржи различите форме излагања као и  мултимедијалан рад. 
У оквиру овог простора планиран је и едукативни рад са посетиоцима различитих старосних група. 
Потребно је обезбедити услове за, периодичан, групни рад према систему радионица „за столом 
(столовима)“ за тридесеторо деце, са могућношћу различите организације, како начина седења тако 
и укупног простора, и простор за одлагање склопивих елемената намештаја потребних за наведену 
активност. 
Позицију музејско-галеријског простора дефинисати у складу са концептом предложеног решења 
хола.  
За музејско-галеријски простор планирати површину не мању од 150m2. 
А.1.3 Сувенирница 
Простор сувенирнице намењен је продаји сувенира, књига, часописа и осталог публикованог 
материјала.  
Сувенирницу конципирати као физички одвојен простор, визуелно повезан са главним холом, са 
непосредним приступом из простора хола и, по могућству, независним приступом из спољног 
простора. 
Уз сувенирницу обезбедити простор за мањи приручни магацин.  
Позицију сувенирнице дефинисати у складу са концептом предложеног решења хола.  
Планирана површина сувенирнице је (рачунајући и простор приручног магацина) не мања од 40m2.   
А.2  ВЕЛИКА СЦЕНА  
Најзначајнији садржај објекта представља Велика плесна сцена са капацитетом гледалишта од око 
400 места, технолошки најсавременије опремљена за различита сценска извођења.  
Капацитет велике сцене треба да омогући извођење стандардног репертоара матичног ансамбла 
КОЛО и гостујућих ансамбала сличног или другачијег профила као и у слободним терминима, 
комерцијалну експлоатацију, што подразумева адекватну флексибилност и технолошку опремљеност 
за различите форме сценског извођења.   
Простор Велике сцене треба да, сценски прилагодљивим условима, обезбеди извођење различитих 
перформанса - велики сценски простор за извођење кореографија и смештај хора или певачке групе, 
уз довољно простора за смештање народног оркестра (у мањем и проширеном саставу у 
пропадалишту или у дубини сцене) као и довољно простора иза и око сцене због, за ове врсте 
сценског извођења карактеристичну, изузетно велику флуктуацију уметника током програма. 
Елементи аудио, видео и сценских ефеката су неопходни за већину програма Ансамбла, као и 
визуелни контакт редитеља (тон, видео и сценског мајстора) са сценом. Специфичност кореографија, 
које често садрже велики број кореографских слика, захтева да публика може сагледати 
тродимензионални ефекат таквих приказа, што се постиже довољним закошењем гледалишта у 
односу на нулти ниво сценског простора, као и адекватно позициониран балконски простор и 
евентуално, простор бочних галерија, а опет не угрожавајући честе пројекције у дубини сцене. 
Наиме, за разлику од позоришне сцене, где је гледалац у нивоу глумца и циљ је да успостави личну 
везу са њим, тродимензионални приказ народних игара би требало да се сагледава ''одозго'', са 
стрмије закошеног гледалишта. У том смислу, просторна неадекватност позоришних сцена које се 
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тренутно користе у недостатку сцене намењене уметничкој игри, је још један од разлога за изградњу 
новог сценског простора за потребе Ансамбла КОЛО.   
Наступи Ансамбла се често изводе у сарадњи са другим ансамблима, што подразумева дупло већи 
број учесника, два оркестра на сцени или брзо смењивање истих током извођења програма.  
 
Од изузетне је важности да сама конфигурација Велике сцене примарно омогући форму класичног 
извођења, са посебним акцентом на квалитетне услове видљивости и максималног сагледавања 
простора сцене по дубини, а да се кроз могућност трансформабилности и флексибилности сцене и 
гледалишног простора омогући и сложенији и разноврснији контакт извођача и публике. 
 
Такође, гардеробни простор и свлачионице морају бити веома близу сцене и довољно велике да 
обезбеде адекватан смештај извођачком апарату (веома често мењање костима током наступа 
комплетног играчког ансамбла) и брзу комуникацију са сценом. 
У оквиру ”тракта позорнице” поред главне бине потребно је планирати цео активно-функционални 
део објекта, са свим погонским просторијама.  
Велика сцена се састоји од следећих група простора: 

А.2.1  Позорница Велике сцене  
А.2.2  Гледалиште Велике сцене 
А.2.3  Припрема извођача 

 Гардеробе извођача 

 Простор за боравак оркестра 

 Шминкерница 
А.2.4  Декоратерска соба - соба за сценско особље 

А.2.1 Позорница Велике сцене 
Простор позорнице Велике сцене, састоји се од главне бине за целовечерње наступе са 
просценијумом и три хинтер бине (задња и две бочне) за специфичне брзе промене током наступа. 
Оптималне димензије главне бине су 15x15x8m, са порталним отвором променљиве ширине и 
висине, минималних димензија 12x6m. Димензије задње бине су 15x15m, а бочних по 8x15m.  
Обавезно пројектовати просценијум (предбину) са пропадалиштем у зони оркестарског простора. 
Оркестарски простор димензионисати за наступ око 30 музичара. Оријентациони стандардни састав 
оркестра подразумева: 4 прве виолине, 3 друге виолине, 1 виола, 2 виолончела, 2 хармонике, 2 
кларинета, 1 саксофон, 2 флауте, 1 обоа, 1 контрабас, 1 бас гитара, 1 ритам гитара, 1 соло гитара, 2 
традиционална жичана инструмента, 2 традиционална дувачка инструмента, 2 традиционална 
инструмента - удараљке, 1 бубањ комплет и 1 клавијатура. 
Изнад бинског простора неопходно је предвидети бинску кулу укупне висине 20m. 
Пожељно је у оквиру позорнице обезбедити максималну флексибилност, али на начин да се не 
угрожава квалитет услова за извођење класичног репертоара народних игара, чијем је извођењу овај 
простор примарно намењен. 
При пројектовању простора сцене имати у виду да се овај простор опрема одговарајућим системима 
сценске технике прилагодљивим најразличитијим облицима музичко-сценских догађаја - системом 
за сценске пројекције на различитом позицијама, опремом подбинског простора и зоне 
пропадалишта, системом кранских мостова и радних галерија, системом носача расвете и самом 
расветом, различитим системима контроле и другим системима укључујући и безбедносне као што је 
заштитна противпожарна завеса. 
Везано за позорницу - у оквиру простора Велике сцене планирати и адекватно позиционирати 
контролну собу - простор за тонску, светлосну и видео регулацију и контролу, који треба да је у 
визуелном контакту са главном бином. 
А.2.2 Гледалиште Велике сцене 
Капацитет гледалишта Велике сцене је 400 места укупно, у партеру и на балкону.  
Главни приступ партеру гледалишног простора треба да је директно из Фоајеа Велике сцене, а 
приступ балкону из простора комуникације директно и добро повезаним са Фоајеом Велике сцене.  
Карактер уметничких игара, чијем је извођењу ова сцена примарно намењена, афирмише 
сагледавање плана кретања извођача на сцени са виших позиција из гледалишта, у складу са тим, 
пројектовати већи нагиб гледалишта у односу на оптимално позоришно гледалиште.  
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У односу на облик гледалишног простора нагиб партера треба пројектовати постизањем оптималног 
односа између растојања и надвишења, тако да има максимално повишени нагиб, али да 
истовремено искористи максималне капацитете броја балконских места, са оптималном 
видљивошћу дубине сцене. Нагиб галерије (балкона) треба да је стрмији, јер се, као компензација 
релативно великог растојања од места радње на позорници, узима веће надвишење визуре него у 
партеру. Оптималан однос броја седишта у партеру и на балкону износи: 2/3 партер, 1/3 балкон. 
Потребно је обезбедити добру видљивости и висок квалитет акустичких услова за сва гледалишна 
места. Код планирања добре видљивости гледалишног простора треба имати у виду како 
квантитативне односе видљивости (који зависе од надвишења места за гледаоце), тако и 
квалитативне односе видљивости (у које спадају даљина посматрања, угао визура, поглед у дубину 
позорнице, погледа на позорницу, одступање од визура). 
У партеру, на адекватној позицији која, осим адекватне доступности, задовољава све услове за 
квалитетно праћење програма, обезбедити простор за одговарајући број гледалаца у инвалидским 
колицима. 
Кретање у простору гледалишта треба да је безбедно, логично и за услове гледалишта, комфорно, а 
сва седећа места лако доступна различитим групама корисника. 
Конфигурација гледалишног простора треба да је таква да обезбеди адекватну динамику евакуације, 
у складу са прописима, за ову врсту објеката и број гледалаца, укључујући и потребан број исправно 
димензионисаних и позиционираних евакуационих излаза. 
А.2.3 Припрема извођача 
У оквиру ових простора одвија се припрема извођача за излазак на сцену као и одмор између два 
изласка на сцену. Ова зона по карактеру припада просторима намењеним активностима Ансамбла и 
није доступна за приступ публике. 
Гардеробе извођача  
Гардеробе извођача су простори намењени остави личне гардеробе, облачењу и пресвлачењу 
костима, шминкању, постављању власуља и одмору између два изласка на сцену.  
Гардеробе извођача позиционирати у непосредној близини сцене са лаким и брзим приступом 
сцени, али на начин да активности у гардеробама не ремете активности на сцени, посебно у смислу 
преноса звука. Могуће је, као везу између гардероба и сцене предвидети међупростор мањих 
димензија, тзв. „чекаоницу“ за излазак на сцену.  
Капацитет гардероба је: велика гардероба уз задњу бину за 50 извођача, две гардеробе уз бочне 
бине за по 25 извођача, при чему је неопходно да велика гардероба има непосредан приступ задњој 
бини и да буде у истом нивоу са њом, док је за мање гардеробе потребан лак приступ бочним 
бинама, без укрштања са токовима кретања ван простора који опслужују сцену. 
У свакој гардероби за сваког извођача обезбедити по 60cm дужине пулта за шминкање и по 1 дужни 
метар простора (типа орман) дубине минимум 60cm за костиме који се користе током наступа, а који 
се састоји из дела за обућу, дела за качење костима – штендера и дела за капе и оглавља, један 
изнад другог.  
Простор гардероба конципирати и димензионисати на начин да током наступа омогуће пресвлачење 
великог броја извођача истовремено са захтевом веома брзог повратка на сцену.  
У оквиру зоне гардероба предвидети потребан капацитет тоалета у виду заједничког блока или, 
уколико није могуће обезбедити лаку и равноправну доступност, уз сваку гардеробу. 
Простор за боравак оркестра 
Просторије за боравак оркестра са гардеробом намењен је припреми чланова оркестра.  
Овај простор позиционирати у зони адекватној за приступ оркестра делу сцене намењеном оркестру, 
пожељно у нивоу оркестарске рупе, на начин да активности о овом простору не ремете активности на 
сцени. 
Простор за боравак оркестра са гардеробом димензионисати за капацитет коришћења 30 музичара. 
Предвидети и тоалет.  
Шминкерница-власуљарница  
Простор шминкернице предвиђен је за припрему солиста и компликованијих решења сценске 
припреме, а по потреби се користи и као власуљарница.  
Шминкерницу димензионисати за 3 шминкерска места. 
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Обезбедити добру повезаност са сценом, не нужно у истом нивоу, обавезно без укрштања са 
комуникацијама публике. По могућству обезбедити природно осветљење и вентилацију. 
Декоратерска соба - соба за сценско особље  
Декоратерска соба је радни простор средњег стандарда, са 10 радних места, који треба конципирати 
као open space или hub модел савремене организације радних простора.  
Овај простор треба да обезбеди услове за рад и боравак запослени у сектору сценског особља. 
Декоратерска соба треба да је добро повезана са простором сцене, али није неопходно да се налази 
у нивоу сцене. 
А.3  МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА САЛА 
Простор мултифункционлне сале и примарно је намењен за више активности:  

 у контексту простора намењених публици овај простор користи се за мања музичко-сценска и 
друге облике извођења, 

 у контексту простора намењених едукативном-истраживачком центру овај простор користи се 
као простор намењен пратећим програмима - за конференције, предавања, радионице, 
едукативне активности намењене широј публици са циљем упознавања са традицијом и 
културом која се манифестује кроз народну игру  и слично, 

 у контексту простора намењених за свакодневне активности ансамбла овај простор користи 
се као сала за групне певачке часове амфитеатарског типа. 

Потребан капацитет сале је 100 седећих места. Овај простор предвидети са флексибилном 
организацијом седишта (нпр. телескопске трибине) конципиран на начин да обезбеди адекватну 
акустику, као и смештај и употребу савремене мултимедијалне опреме и реализација наведених 
активности.  
Мултифункционалну салу позиционирати на начин да има добру и непосредну везу са Главним 
холом, са могућношћу коришћења основних и пратећих садржаја Главног хола, али такође 
неопходно је обезбедити и добру функционалну повезаност са блоком простора намењених 
активностима ансамбла.  
А.4  КРОВНА ТЕРАСА СА КАФЕОМ 
Део површине крова објекта у складу са технолошким могућностима и концептом предложеног 
решења, каo и са потенцијалима локације и карактером окружења, конципирати као 
репрезентативан отворени простор, намењен запосленима, гостима и публици. 
Потребно је остварити добру везу и омогућити репрезентативан приступ овим просторима из Главног 
улазног хола. 
А.4.1 Кровна тераса  
Простор кровне терасе планирати као функционалну отворену површину са адекватном количином 
зелених површина и ниског садног материјала. 
Овај простор треба да је конципиран на начин да, на нивоу свакодневног коришћења, омогући 
угодан амбијент за боравак посетиоцима и запосленима, као и периодичну организацију различитих 
догађаја намењених већем броју посетилаца - промоција, коктела, прослава, укључујући и културне 
догађаје са мањим сценским извођењима.  
Било би афирмативно преиспитати и могућност постављања трансформабилне мање летње сцене, 
алтернативног карактера. 
Приступ кровној тераси обезбедити преко комуникација за публику добро повезаних са Главним 
холом, али и из простора намењених активностима ансамбла и запосленима.  
А.4.2 Кафе-бар  
Кафе-бар треба пројектовати као репрезентативни садржај намењен окупљању у дневним и 
вечерњим часовима, адекватно функционално и визуелно повезан са кровном терасом, чији би се 
део, у летњем периоду, користи као башта кафеа.  
У оквиру кафеа предвидети простор за конзумацију са 40 седећих места, простор шанка и кухињу са 
приручним магацином.  
Приступ кафеу обезбедити преко комуникација за публику добро повезаних са Главним холом. 
Кухињу предвидети у габариту и организацији која омогућава припрему и услуживање пића, 
напитака и једноставних хладних јела. Капацитет кухиње и шанка димензионисати за свакодневно 
функционисање, али и да, по потреби, обезбеди услуживање посетилаца (без припреме хране)  
током различитих догађаја (коктела, прослава и сл.) који би се одвијали на простору Кровне терасе, 
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као и у Главном холу. Снабдевање кухиње обезбедити преко техничког улаза без преклапања са 
комуникацијама које користи публика. 
Предвидети тоалете за госте кафеа. 
 
(Б) ПРОСТОРИ НАМЕЊЕНИ АКТИВНОСТИМА АНСАМБЛА  
Активности у просторима за припрему (балетским салама, певачким и хорским собама, оркестарској 
соби и сл.) су свакодневне редовне активности играчко-певачког ансамбла. Осим редовних 
активности ансамбла (играчке, певачке и оркестарске пробе, кондиционе припреме тела, 
релаксација и сл.), периодично су планиране и друге активности: едукативна припрема волонтера-
приправника – будућих чланова ансамбла, дечији и омладински студио игре и слично. 
Простори намењени активностима ансамбла су целина намењена запосленима, сарадницима и 
гостима, у том смислу за ове просторе не планира се приступ публике, осим за поједине просторе ове 
целине и то под контролисаним условима. 
У смислу садржаја простори намењени активностима Ансамбла састоје се из следећих програмско-
функционалних целина опремљених свим потребним пратећим садржајима:  
 
Б.1  БЛОК ПРОСТОРА ЗА ИЗВОЂАЧЕ  
Б.2  БЛОК ЗА ФИЗИЧКУ ПРИПРЕМУ И РЕЛАКСАЦИЈУ  
Б.3   СВЛАЧИОНИЦЕ ЗА ИЗВОЂАЧЕ 
Б.4 САЛОН ЗА УМЕТНИКЕ – Клуб  
 
Б.1      БЛОК ПРОСТОРА ЗА ИЗВОЂАЧЕ  
Блок простора за извођаче намењен је за свакодневни рад чланова Ансамбла - играчке, певачке и 
оркестарске припреме и пробе.  
Овај блок простора у смислу доступности функционише независно од публике и посетилаца. 
Битан технички критеријум који је неопходно обезбедити за просторије намењене свакодневном 
раду, пробама, ансамбла, уз потребан просторни капацитет, су адекватни акустички услови и звучна 
изолованост у односу на остале просторе објекта као и међусобно, једне просторије у односу на 
другу. Ово се посебно односи на сале намењене играчким пробама (балетске сале), где 
специфичност народне игре која укључује и динамичне и интензивне ударце ногу о под, долазе до 
изражаја, па при позиционирању сала у вертикалном плану то треба имати у виду.  
Такође, при конципирању простора овог блока, неопходно је обезбедити могућност за реализацију 
система адекватне вентилације и термичког комфора. Квалитетно дневно осветљење је 
афирмативно, али за ове просторе, није пресудан критеријум. 
Просторима блока за извођаче потребно је обезбедити непосредан приступ из свлачионица, добру 
везу са службеним улазом, као и везу са простором Велике сцене (блоку припреме извођача) 
независну од комуникација које користи публика. 
У оквиру овог блока треба предвидети и мање просторе за одлагање опреме и реквизита.  
Блок простора за извођаче са пратећим садржајима подразумева следеће просторе:   

Б.1.1  Балетска сала 1  
Б.1.2  Балетска сала 2  
Б.1.3  Оркестарска сала 
Б.1.4  Солистичке собе 
Б.1.5     Сала за групне певачке часове (Мултифункционална сала) 

Б.1.1 Балетска сала 1  
Балетска сала 1 намењена је за свакодневне пробе играча и повремени контролисани приступ 
публике, примарно гостију и учесника у пратећим програмима центра. 
Капацитет сале предвидети за истовремену пробу 70 играча, одговарајућих оптималних димензија 
простора 14x20x6m. Салу је потребно опремити и телескопском трибином са око 80 седећих места. 
Салу позиционирати на начин да се омогући непосредан приступ из свлачионица, преко „чистог“ 
пода, али и допунски приступ добро повезан са Главним холом. 
Афирмативно би било обезбедити визуелну повезаност, коју је могуће контролисати, ове сале са 
Главним холом и/или спољним простором. 
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За овај простор је битна звучна изолованост, у смислу преноса звука из сале на друге просторе 
објекта и обратно.  
Потребно је да простор има адекватне акустичке карактеристике, и обезбеђује услове за 
позиционирање и коришћење потребне аудио и визуелне опреме. 
Б.1.2 Балетска сала 2  
Балетска сала 2 намењена је за свакодневне играчке пробе.  
Капацитет сале предвидети за истовремену пробу 30 играча, одговарајућих оптималних димензија 
простора 14x10x6m.  
Салу позиционирати на начин да се омогући непосредан приступ из свлачионица, преко „чистог“ 
пода. 
За овај простор је битна звучна изолованост, у смислу преноса звука из сале на друге просторе 
објекта и обратно.  
Потребно је да простор има адекватне акустичке карактеристике, и обезбеђује услове за 
позиционирање и коришћење потребне аудио опреме. 
Б.1.3 Оркестарска сала 
Оркестарска сала намењена је пробама народног оркестра.  
Капацитет сале предвидети за истовремену пробу 30 извођача, одговарајућих оптималних димензија 
простора 7x15m.  
Потребно је да сала има и адекватну кубатуру.  
Непосредно уз или у оквиру самог простора сале потребно је пројектовати и оставу за инструменте 
димензионисану у складу са потребама стандардног састава оркестра што подразумева: 7 виолина, 1 
виола, 2 виолончела, 2 хармонике, 2 кларинета, 1 саксофон, 2 флауте, 1 обоа, 1 контрабас, 1 бас 
гитара, 1 ритам гитара, 1 соло гитара, 2 традиционална жичана инструмента, 2 традиционална 
дувачка инструмента, 2 традиционална инструмента - удараљке, 1 комплет бубњева и 1 клавијатура. 
Салу позиционирати на начин да буде лако доступна из зоне свлачионица. 
Неопходно је посебну пажњу посветити акустичким карактеристикама простора и условима у којима 
ће бити могуће обезбедити звучну изолованост сале у смислу преноса звука из сале на друге 
просторе објекта и обратно. 
Б.1.4 Солистичке собе  
Непосредно уз оркестарску салу предвидети и две солистичке ”глуве” собе, за појединачне 
солистичке пробе, визуелно повезане са Оркестарском салом, са независним приступом 
За глуве собе подразумевају се адекватни акустички услови у смислу звучне изолованости. 
Солистичке собе пројектовати са површином не мањом од 12m2. 
Б.1.5  Сала за групне певачке часове (Мултифункционална сала) 
Наведено у (А) ПРОСТОРИ НАМЕЊЕНИ ПУБЛИЦИ / А.3 Мултифункционална сала. 
Б.2  БЛОК ЗА ФИЗИЧКУ ПРИПРЕМУ И РЕЛАКСАЦИЈУ 
Блок за припрему и релаксацију намењен је за свакодневне активности ансамбла: физичку 
припрему, кондиционе вежбе и релаксацију. У том смислу карактер простора треба да је пријатан и 
да омогући висок ниво комфора.  
Блок за физичку припрему и релаксацију подразумева следеће просторе:   

Б.2.1  Фитнес сала 
Б.2.2  Простор за опоравак и релаксацију 

Просторима блока за физичку припрему и релаксацију потребно је обезбедити директну везу са 
свлачионицама, добру везу са службеним улазом, као и везу са простором Велике сцене независну 
од оне коју користи публика.  
За Блок за физичку припрему и релаксацију предвидети укупну површину не мању од 120m2. 
Б.2.1 Фитнес сала 
Фитнес сала је намењена свакодневним кондиционим припремама и физичким вежбама извођача.  
Простор сале димензионисати тако да, опремљена потребним справама за вежбање, обезбеђује 
услове за оптимално једновремено коришћење 6-10 особа. 
Простор треба да је добро и по могућству без укрштања са другим комуникацијама, повезан са 
свлачионицама. 
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Б.2.2 Простор за опоравак и релаксацију  
У оквиру сегмента предвидети приступни предпростор који је омогућава приступ свим планираним 
садржајима: простору са сауном и ђакузијем за једновремено коришћење 4-6 особа, простору за 
масажу за три кревета и санитарном блоку.  
Простор за опоравак и релаксацију треба да је добро и по могућству без укрштања са другим 
комуникацијама, повезан са свлачионицама. 
Б.3   СВЛАЧИОНИЦЕ ЗА ИЗВОЂАЧЕ 
Блок свлачионица намењен је свакодневним активностима ансамбла - свакодневни долазак и рад. 
Активности у оквиру овог простора подразумевају одлагање гардеробе и личних ствари, 
пресвлачење за потребе свакодневних активности (пробе, кондиционе вежбе...), одржавање 
хигијене и пресвлачење након активности.  
Свлачионице предвидети као мушку и женску капацитета за по 35 особа, са просторима за 
пресвлачење и одлагање и санитарним блоковим тоалета и тушева. 
Просторе за пресвлачење и одлагање конципирати по систему спортских свлачионица, тако да 
омогуће смешатј и коришћење ормара за одлагање гардеробе и личних ствари са претинцима и 
бравицама (локера) и клупа за пресвлачење, у складу са бројем корисника. 
Свлачионице истовремено опслужују Блок простора за извођаче и Блок за физичку припрему и 
релаксацију, при чему је веза са блоком простора за извођење примарна.  
Б.4  САЛОН ЗА УМЕТНИКЕ – КЛУБ 
У оквиру простора намењеног активностима ансамбла, предвидети Салон за уметнике – клуб, 
доступан за запослене и службене госте.  
Простор клуба састоји се из простора за боравак и простора кухиње. 
Простор за боравак димензионисати за 30 седећих места. 
Кухињу са приручним магацином предвидети у габариту и организацији која омогућава припрему и 
услуживање напитака и једноставних хладних јела уз могућност услуживања и једноставних топлих 
јела.  
Клуб позиционирати на начин да буде лако доступан из блока простора за извођаче и других 
простора за запослене, уз добре везу са службеним улазом, као и везу са простором Припреме 
извођача у склопу Велике сцене. 
 
(В) ИСТРАЖИВАЧКО-ЕДУКАТИВНИ СЕКТОР   
Програмско-функционална целина истраживачко-едукативног сектора намењена је примарно 
запосленима, а поједини делови и посетиоцима.  
Овом блоку је потребно обезбедити добру везу са службеним улазом, а за поједине просторе и везу 
са Главним холом, као и потребне пратеће садржаје. 
Простори за истраживачки и едукативни рад подразумевају просторије следећих намена:   

В.1  Канцеларија истраживачко- едукативног центра 
В.2  Архива, библиотека и нототека 
В.3  Кабинет за преслушавање и припрему аудио-визуелног материјала 
В.4  Светлосно-тонски кабинет са студијом 
В.5  Сала за предавања (Мултифункционална сала) 

 
В.1 Канцеларија истраживачко- едукативног центра  
Канцеларију истраживачко- едукативног предвидети са два 2 радна места и простором за састанке са 
8 места у оквиру канцеларије. 
В.2 Архива, библиотека и нототека 
За потребе архивског и библиотечког одељења са нототеком планирати простор површине око 30m2. 
Овај простор позиционирати у непосредној близини канцеларије истраживачко- едукативног центра.  
В.3 Кабинет за преслушавање и припрему аудио-визуелног материјала 
Кабинет за преслушавање и припрему аудио-визуелног материјала предвидети са 2 радна места. 
Простор кабинета треба да обезбеди услове за адекватно опремање аудио-визуелном опремом.  
В.4 Светлосно-тонски-видео кабинет са студијом 
Простор светлосно-тонског кабинета са студијом планирати за 8 радних места у open space или hub 
моделу савремене организације радног простора.  
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У оквиру кабинета предвидети тонски студио за снимање и обраду звука, адекватних акустичких 
карактеристика, са условима за смештај и употребу савремене технике за снимање и обраду звука.  
В.5 Сала за предавања (Мултифункционална сала) 
Наведено у (А) ПРОСТОРИ НАМЕЊЕНИ ПУБЛИЦИ / А.3 Мултифункционална сала. 
 
(Г) УПРАВА, АДМИНИСТРАЦИЈА И ПРОДУКЦИЈА 
Блок управе са администрацијом планирати као канцеларијски простор, намењен запосленима и 
странкама. Запослени и странке остварују приступ блоку управе преко службеног улаза. Рад 
појединих сегмената блока уско је везан и са реализацијом дневних активности ансамбла, па је 
неопходно обезбедити и добру везу са просторима намењеним активностима ансамбла, као и 
потребне пратеће садржаје. 
Овај блок нема потребу за успостављањем непосредне везе са погоном позорнице.  
Блок управе са администрацијом и продукцијом подразумева следеће просторе:   

Г.1  Управа центра 
Г.2  Административна служба  
Г.3  Служба за маркетинг 
Г.4  Продуцент и Организатори програма 
Г.5  Уметнички директор и креативни тим 
Г.6  Сектор за надзор 

Г.1 Управа центра 
Управу центра је радни простор вишег стандарда, за свакодневни рад и пријем странака, али и 
најзначајнијих гостију.  
Управа центра обухвата следеће просторије 

 канцеларија Директора  

 канцеларија Пословног секретара 

 канцеларија Техничког директора 

 канцеларија Секретара установе 

 конференс сала за састанке  
Канцеларија Директора је репрезентативан радни простор са једним радним местом – радни сто и 
простор за клуб гарнитуру. Канцеларији директора треба обезбедити приступ преко канцеларије 
Пословног секретара и независно, са комуникације. Афирмативно је обезбедити канцеларији 
Директора и директну везу (или преко канцеларије секретара) са конференс салом.  
Канцеларија Пословног секретара је радни простор са једним радним местом и мањом клуб 
гарнитуром (2-3 места), доступан са комуникације и непосредно повезан са канцеларијом Директора. 
Канцеларија Техничког директора је радни простор вишег стандарда са једним радним местом које 
укључује и повремени пријем странака – састанке са до три особе. 
Канцеларија Секретара установе је радни простор вишег стандарда са једним радним местом. 
Конференс сала за састанке је репрезентативан простор, капацитета 15 места, доступан са 
комуникације. 
Управу треба адекватно позиционирати у укупном склопу објекта, на начин да се омогући добра веза 
са службеним улазом, као и веза са простором Главног хола. 
Г.2 Административна служба 
Канцеларије административне службе су класичан канцеларијски радни простор средњег стандарда.  
У оквиру ове службе пројектовати три одвојене канцеларије:  

 канцеларију правне службе са 2 радна места, добро повезана са канцеларијом Секретара 
установе 

 канцеларију рачуноводства са 3 радна места,  

 канцеларију за службу набавки и безбедност и здравље на раду са 2 радна места.  
Г.3 Служба за маркетинг и односе са јавношћу 
Канцеларија службе за маркетинг је класичан канцеларијски радни простор средњег стандарда.  
Канцеларију ове службе предвидети са 3 радна места. 
Г.4 Продуцент и Организатори програма 
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Канцеларија продуцента и организатора програма је класичан канцеларијски радни простор средњег 
стандарда.  Канцеларију ове службе предвидети са 3 радна места. 
Г.5 Уметнички директор и креативни тим 
У оквиру овог подсектора пројектовати два одвојена радна простора:  

 канцеларију Уметничког директора 

 простор за рад креативног тима  
Канцеларија Уметничког директора је радни простор вишег стандарда са једним радним местом које 
укључује и повремени пријем странака – састанке са до три особе. 
Канцеларију уметничког директора планирати као независну просторију, која је непосредно повезана 
са простором за рад креативног тима.  
Простор за рад креативног тима предвидети са 8 радних места (педагог игре, репетитори, вокални 
педагог, концерт-мајстор, корепетитори), као open space или hub модел савремене организације 
радних простора. 
Канцеларија уметничког директора и простор за рад креативног тима треба да имају визуелни 
контакт са балетским салама. 
Г.6 Сектор за надзор  
Сектор за надзор планирати као службу надзора техничко-технолошких система објекта и сценске 
механике и технике, са 5 радних места. 
 
(Д) ТЕХНИЧКИ ПРОСТОРИ 
У смислу садржаја технички простори обухватају следеће програмско-функционалне целине са свим 
потребним пратећим садржајима:  
Д.1  ФУНДУСИ СА ПРАТЕЋИМ ПРОСТОРИМА 
Д.2  ТЕХНИЧКИ ПРОСТОРИ ЗА ОПСЛУЖИВАЊЕ И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА 
Техничким просторима се приступа преко техничког улаза.  
Д.1 ФУНДУСИ СА ПРАТЕЋИМ ПРОСТОРИМА 
Фундуси са пратећим просторима обухватају следеће просторе:   

Д.1.1  Фундуси костима 
Д.1.2  Радионице уз фундусе костима 
Д.1.3  Хигијенско одржавање костима 
Д.1.4  Фундуси опреме  
Д.1.5  Радионица уз фундусе опреме 

Д.1.1 Фундуси костима  
Фундуси костима су простор у коме се осим чувања обавља и припрема костима за наступе, као и 
паковање костима за гостовања. Таква организација, осим поделе на фундус за мушке и фундус за 
женске костиме, подразумева и да се просторна организација сваког од фундуса формира на начин 
да се може поделити на сегмент за чување костима и сегмент за припрему/паковање костима. 
Простор за припрему и паковање костима подразумева и по једно радно место у сваком фундусу, као 
и радни пулт. Треба имати у виду да могућност да преузимање и паковање и костима обављају сами 
играчи. 
Укупна планирана површина фундуса костима је око 150m2  са слободном висином 4 до 5m.  
У техничко-технолошком смислу простор фундуса, посебно зоне за чување костима, захтева 
специјалне услове сличне музејским, у смислу вентилације, терморегулације, регулације влажности и 
сл.  
Уз овај простор потребно је пројектовати и депо фундуса костима који нису на сталном репертоару 
површине око 30m².  
Позиционирање простора фундуса костима условљено је добром повезаношћу са техничким улазом 
која укључује и, у случају потребе за вертикалним транспортом спакованих костима, обавезан 
теретни лифт. Осим тога, фундус треба да је добро, без укрштања са комуникацијама које користи 
публика, повезан и са простором гардероба извођача у склопу Велике сцене.  
Д.1.2 Радионице уз фундусе костима  
Уз фундусе костима предвиде радионице 

 кројачку радионицу  

 обућарску радионицу  
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 радионицу старих занату  

 радионица за конзервацију и реконструкцију оригиналних костима 
Кројачку, обућарску и радионицу старих заната димензионисати за по два радна места.  
Радионицу за конзервацију и реконструкцију оригиналних костима димензионисати за једно радно 
место.  
Радионице позиционирати на начин да су директно/добро повезане са фундусима костима.  
Д.1.3 Хигијенско одржавање костима 
Простор за хигијенско одржавање костима обухвата - прање, сушење, хемијско чишћење и пеглање. 
Овај простор позиционирати на начин да је директно/добро повезан са фундусима костима и 
димензионисати за два  радна места.  
Д.1.4 Фундуси опреме  
Фундуси опреме подразумевају магацине материјала, сценске опреме, декора и потребних алата. 
Простори намењени магацинима опреме састоје се из  

 фундуса декора и реквизита,  

 фундуса светлосне опреме и  

 фундуса тонске опреме. 
Ове просторе димензионисати пропорционално простору сцене.  
Неопходно је да ови простори имају добру везу са простором сцене, као и са техничким улазом, 
будући да се поједини елементи користе и при гостовањима.   
Укупну површину блока фундуса опреме планирати око 100m2. 
Д.1.5 Радионица уз фундус опреме 
Уз фундус опреме предвидети радионицу за одржавање и израду једноставних елемената декора и 
реквизита.  
Неопходно је да ови простори имају добру везу и са просторима сцене, као и везу са техничким 
улазом. 
Д.2 ТЕХНИЧКИ ПРОСТОРИ ЗА ОПСЛУЖИВАЊЕ И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА 
Технички простори за опслуживање и текуће одржавање објекта обухватају 

Д.2.1 Простор  за инсталациону опрему 
Д.2.2 Простори за хигијенско одржавање објекта  
Д.2.3 Гардероба помоћног особља 

Д.2.1 Просторе за инсталациону опрему 
У складу са наменом и капацитетом планираног објекта, оријентационо,  предвидети и адекватно 
позиционирати, просторе за потребе енергетског и инфраструктурног опслуживања објекта 
(оријентационо укупно око 500m2).  
Д.2.2 Простори за хигијенско одржавање објекта 
У складу са наменом, карактером и капацитетом планираног објекта, предвидети и адекватно 
позиционирати простор за хигијенско одржавање објекта са точећим местом, оставу опреме и оставу 
потрошног материјала. 
Д.2.3 Гардероба помоћног особља  
Предвидети и адекватно позиционирати гардеробу помоћног особља (спремачице, обезбеђење и 
сл.),  намењену за пресвлачење, личну хигијену  и боравак у периодима пауза. У оквиру гардеробе 
предвидети санитарни блок (тоалет и туш). Капацитет гардеробе је за одлагање гардеробе 16 особа, 
за једновремени боравак, 4 особе. 
 
(Ђ) КОМУНИКАЦИЈЕ 
Ђ.1 ПРИСТУПИ И УЛАЗИ 
Колски приступ парцели могуће је остварити из Карађорђеве улице, преко колско-пешачке парцеле 
КП3, планирана је за потребе заједничког колског приступа парцели Ц1 (Зона 1 конкурсног обухвата) 
и суседној парцели К3 (Зона 2 конкурсног обухвата).  
Могуће је задржати један постојећи колски приступ (двосмеран) директно из Карађорђеве улице, у 
складу са Идејним пројектом за реконструкцију Карађорђеве улице са припадајућом 
инфраструктуром и партерним уређењем – од Бранковог моста до Великих степеница, чији је 
извод дат у пратећој документацији Програма конкурса. 
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Пешачки приступ парцели и објекту могуће је остварити из Карађорђеве улице, из улице Велике 
степенице, са  планиране пешачке стазе на коти 91.00mnv, као и са колско-пешачке КП3.  
Позиције улаза предвидети на начин да су кретања возила (укључујући и доставна и транспортна 
возила) и пешачка кретања међусобно усклађена.  
Како на карактер предметног простора значајан утицај (функционално и визуелно) има комуникација 
(Велико степениште) којом се остварује веза градске структуре и савског приобаља, предлогом 
решења треба одредити и однос објекта / унутрашњег дворишта са овом комуникацијом, односно 
планираног сквера, према ПДР-у позиционираног непосредно уз северну границу локације.  
Главни улаз - улаз за публику  
Главни улаз је примарно намењен публици, улаз преко ког се одвија комуникација публике и 
посетилаца свих садржаја објекта. 
Улазну зону намењену публици конципирати адекватно намени, визуелних и амбијенталних 
карактеристика у складу са тежњом афирмације установе као флексибилне, комуникативне, 
отворене институције и уз поштовање карактера и квалитета окружења.  
Простор главног улаза треба да има репрезентативни карактер и јасну концепцију комуникација.  
Сврсисходно је испред главног улаза, формирати приступни предпростор, по могућству наткривен, за 
окупљање и сачекивање посетилаца. 
Главни улаз, у смислу капацитета, треба предвидети на начин да омогући циркулацију посетилаца, у 
складу са капацитетом и динамиком гледалишта Велике сцене.  
Службени улаз 
Службени улаз намењен је запосленима свих сектора, укључујући и чланове ансамбла, као и 
странкама које остварују приступ управи, администрацији и другим службама центра.  
Улазни простор службеног улаза, конципирати на начин да, у функционалном смислу задовољи 
потребе своје намене.  
Службени улаз позиционирати тако да је доступан из јавног простора, у складу са концептом 
предложеног решења.  
Технички улаз – колски и транспортни приступ парцели  
Технички приступ опслужује различите доставе за потребе свакодневног функционисања центра, 
транспорт декора и костима при одласку/повратку матичног ансамбла на гостовања, као и у случају 
доласка/одласка гостујућих ансамбала. 
Технички, колски, улаз планирати из Карађорђеве улице, преко колско-пешачке површине КП3. 
Колски улаз и приступ димензионисати и организовати тако да омогући и приступ камионског 
транспорта. 
Кретања доставних и теретних возила треба да буде у складу са планираним приступом гаражи за 
путничка возила, на начин да један другог што мање ометају. 
Улаз/излаз у гаражу  
Подземна гаража за путничка возила предвиђена је као паркинг простор за запослене и посетиоце / 
публику.  
Приступ гаражи планирати из Карађорђеве улице, преко колско-пешачке површине КП3. 
Ђ.2 ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 
Комуникације у оквиру објекта организовати тако да обезбеде ефикасно кретање различитих група 
корисника: публике, извођача, запослених, техничког особља, сервиса, доставе и транспорта. Све 
просторе комуникација планирати у одговарајућим габаритима, уз логично дефинисање система веза 
и кретања. Просторе намењене за кретање публике планирати тако да омогуће потребну динамику 
евакуације. 
Вертикалне комуникације планирати као удобне и безбедне, у складу са концептом и карактером 
предложеног решења. 
Хоризонталне комуникације планирати као рационалне и комфорне, у складу са прописима. 
Целокупно кретање у оквиру објекта конципирати као једноставно и разумљиво кретање за 
посетиоце и ефикасно и рационално кретање за запослене у оквиру центра. 
Раздвојити лифтове намењене посетиоцима, запосленима и теретне лифтове.  
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(Е) ПОДЗЕМНА ГАРАЖА  
Гаража за путничка возила предвиђена је као паркинг простор за посетиоце/публику и запослене, 
планираног капацитета до 100 паркинг места. 
Приступ гаражи планирати из Карађорђеве улице, преко колско-пешачке површине КП3. 
Гаражу планирати као потпуно укопан део објекта са максимално два подземна нивоа. 
Од укупног броја паркинг места обезбедити минимално 5% паркинг места за инвалиде прописаних 
димензија (за управна 3,7m x 4,8m, односно 5,9m x 5.0 m за два спојена ПМ).  
 
6.2.2 Препоруке за акустички комфор    
Све просторе намењене сценском извођењу или припремама извођача за наступ пројектовати тако 
да имају адекватне звучно-техничке услове за висок ниво акустичког комфора за музичка извођења.  
Гледалиште велике сцене, као и простор позорнице обликовати и опремити у складу са принципима 
и захтевима просторне акустике. 
Обзиром да се локација налази на прометној саобраћајници организацијом и оријентацијом 
простора за извођење, као и применом савремених грађевинских заштитних мера против буке. 
Посебне препоруке за акустику дате су у ПРИЛОЗИ УЗ ПРОГРАМ – ПОДЛОГЕ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА / 
Информациони графички прилози. 

 
6.3 Конкурсни задатак и смернице за Зону 2 -  Карађорђева бр.15-15а 
За Зону 2 конкурсног обухвата,  део кп. 1950/1, К.О. Стари град, укупне површине око 0.29hа, 
конкурсним решењем потребно је као анкетну просторно-програмску проверу  капацитета локације, 
предложити: садржај и програмско решење објекта, оријентационе капацитете и морфологију 
будуће изградње, са назнакама амбијенталних карактеристика, архитектонског склопа и просторне 
организације.  
Предметна парцела се налази у блоку 11, према актуелним изменама ПДР-а пружа се уз Карађорђеву 
улицу и формирана је од дела кп. 1950/1, К.О. Стари град.   
Основна намена објекта су садржаји културе. Moгућe је планирати више компатибилних садржаја 
културе у планираном објекту.  
Главни економски и колски приступ објекту обезбедити из Карађорђеве улице, са јавног колско-
пешачког приступа КПЗ. Осим пешачких приступа из ове улице, омогућен је пешачки приступ и са 
јавне пешачке површине на нивоу 91.00mnv.  
У оквиру парцеле К3 условљена је обавеза реализације степеништа са јавном употребом, која је део 
пешачке везе између Улице Карађорђеве и нивоа Улице Косанчићев венац, а према елементима 
датим у графичком прилогу Ограничења за конкурсно подручје, приложеног у ПРИЛОЗИ УЗ ПРОГРАМ 
– ПОДЛОГЕ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА где је дефинисан доминантан правац степеништа, односно 
површина у оквиру које, пројектом објекта, треба обезбедити јавно степениште и коси лифт - 
фуникулар. Степениште пројектовати тако да повеже Карађорђеву улицу и ниво планираног 
отвореног пешачког простора на коти 91,00mnv, као део пешачке везе која повезује Карађорђеву и 
улицу Косанчићев венац, а чији је део од пешачке стазе на коти 91.00mnv, до Косанчићевог венца, 
као део конкурсног решења Градске галерије имплементиран у актуелне измене ПДР-а. Фуникулар 
пројектовати тако да повеже  повеже Карађорђеву улицу и ниво планираног отвореног пешачког 
простора на коти 91,00mnv.  
Надземне делове објекта планирати у оквиру простора дефинисаног грађевинским линијама.  
Упуштање објекта у јавни простор Карађорђеве улице и простора за јавну употребу у оквиру парцеле 
К3 (степениште и пролаз на коти 91,00 мнв) није дозвољено, осим за потребе фасадне пластике. 
Спратност наведена у графичком прилогу је оријентациона у смислу да број надземних корисних 
етажа зависи од пројектоване спратне висине и планом дефинисане максималне вертикалне 
регулације, апсолутних висинских кота кровова, за поједине зоне изградње. Дате апсолутне висинске 
коте у зони изградње уз Карађорђеву улицу треба да буду кориговане на тачну висину слемена 
суседног објекта у Карађорђевој 17-19, а делови објекта К3 у висинској зони на коти 96,00 треба да се 
складно повежу са крилом поменутог постојећег објекта. 
Укупан карактер, обликовање надземних делова објекта, примена материјала и боја треба да буде 
репрезентативна и у складу са значајем, амбијентом и волуменом непосредног и ширег окружења, 
као истакнута тачка новог идентитета целине Косанчићевог венца, која не угрожава, већ афирмише 
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пocтojeћe квалитете и ликовност простора. Приликом обликовања фасада, све делове објекта који су 
видни у силуети града, обликовати као уличне.  
Посебно значајно је обликовање нових степеница у јавној употреби између Карађорђеве улице и 
улице Косанчићев венац. Овај део објекта се може решити и као каскадни низ делимично 
озелењених тераса међусобно повезаних степеништем и обезбеђених оградом минималне висине 
1,0m. С обзиром на величину и позицију објекта у односу на падину платоа Косанчићевог венца, 
објекат је планиран и у функцији стабилизације падине.  

 
6.4 Смернице и препоруке за обе зоне (Зону 1 и Зону 2) 
 

6.4.1 Урбанистичко-параметарске условљености 
 

основна намена површина садржаји културе  

степен заузетости парцеле Карађорђева бр.13 
Дозвољена заузетост парцеле на нивоу приземља је до 100%. Остале 
надземне етаже у смислу хоризонталног габарита, ускладити са потребама 
намене и карактером амбијента. Препоручена максимална заузетост за 
етаже изнад приземља је 80%. 
Карађорђева бр.15-15а 
Максималан степен заузетости планирати у складу са планираним степеном 
заузетости за Зону III, уз Карађорђеву улицу:  максимални степен заузетости 
парцела на нивоу приземља је 100%, степен заузетости етажа изнад 
приземља 80%. 

положај објеката на 
парцели 

Надземне делове објекта планирати у оквиру простора дефинисаног 
грађевинским линијама. Грађевинска линија према Карађорђевој улици је 
обавезујућа за постављање надземних делова објекта, а остале грађевинске 
линије представљају максималну зону градње у оквиру којих се може 
поставити габарит надземних делова објекта.  
Карађорђева бр.13 
Грађевинска линија, која се поклапа са регулационом ка Карађорђевој улици 
је обавезујућа, уз могућност повлачења грађевинске линије приземља у 
односу на регулациону линију Карaђорђеве улице. 
Дворишни део објекта има и улогу у санацији падине Косанчићевог венца, па 
је у том смислу обавезно постављање подземних делова објеката на задњу 
границу парцеле. 
Ка северној бочној граници парцеле, јавној пешачкој површини Велике 
степенице, објекат планирати као слободан, са могучношћу постављања и на 
границу парцеле, с'тим да габарит изградње у функцији јавног лифта на 
катастарској парцели 1949/6, у овом тренутку   није у потпуности плански 
дефинисана, што треба имати у виду. 
Ка јужној бочној граници парцеле, суседу у Карађорђевој бр. 15-15а, осим у 
зони колско-пешачке комуникације, објекат  пројектовати као узидан. 
Карађорђева бр.15 
Грађевинска линија, која се поклапа са регулационом ка Карађорђевој улици 
је обавезујућа, уз могућност повлачења грађевинске линије приземља у 
односу на регулациону линију Карaђорђеве улице. 
 
Дворишни део објекта има и улогу у санацији падине Косанчићевог венца, па 
је у том смислу обавезно постављање подземних делова објеката на задњу 
границу парцеле. 
Ка бочним суседима, осим у зони колско-пешачке комуникације ка 
Карађорђевој бр.13, објекат планирати као узидан. 
Позиције грађевинских линија дате су у графичком прилогом Ограничења за 
конкурсно подручје датом  у прилогу конкурсне документације 
ИНФОРМАЦИОНИ ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

спратност/висина објеката Карађорђева бр.13 
Максимална висина објекта је висина слемена некадашњег објекта 

Ђумрукане, cca 20.0m рачунајући од коте 79mnv (кота приступа јавној 
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пешачкој површини Велике степенице из Карађорђеве улице).  
У делу где се планира бинска кула, који не сме бити у зони објекта уз 
Карађорђеву улицу, већ у дворишној зони објекта, дозвољено повишење до 

3.0 m, у односу на максималну висину.  

Препорука је да се висина објекта у дворишној зони, непосредно уз 
планирану пешачку стазу ПП2 на коти 91.00, усклади нивелетом стазе, као и 
да се у могућој мери обезбеде визуре ка реци Сави са ове пешачке 
комуникације.    
Карађорђева бр.15-15а 
Висина зоне објекта уз Карађорђеву улицу треба да је усклађена са 
слеменом суседног објекта у Карађорђевој бр.17-19. Максимилна висина 
дворишне зоне објекта не сме да наруши квалитет визура из Градске 
галерије и са њених припадајућих отворених површина, и треба да, у 
одређеној мери омогући и визуре са планиране пешачке комуникације на 
коти 91.00.  Оријентациона спратност зоне уз Карађорђеву улицу је П+2, а у 
дворишном делу П+4. 
Планирана изградња у Карађорђевој бр.13 и Карађорђевој бр.15-15а треба 
да је у смислу висина, међусобно адекватно усклађена. 
Обавезна је изградња једне, а препорука је  две подземне етаже. 

упуштање делова објекта у 
јавну површину и изван 
грађевинских линија 

Дозвољено је упуштање објеката изван грађевинске линије на регулацији за 
ширину фасадне пластике на висини већој од 4,0 m од нивоа тротоара, од 
највише 0,6 m у Карађорђевој улици и 0,4м према Великим степеницама. 
Нису допуштени препусти изван осталих грађевинских линија. 

услови за колске и пешачке 
приступе парцели 

Колски приступ парцелама и објектима могуће је остварити из Карађорђеве 
улице, преко колско-пешачке парцеле КП3 планиране за потребе 
заједничког колског приступа парцелама у Зона 1 и Зона 2 конкурсног 
обухвата. Техничко-транспортни и приступ улазима у гараже, остварује се 
искључиво преко  колско-пешачке парцеле КП3. 
Планирани приступ је у нивоу Карађорђеве улице, али у случају 
координираног пројектовања објеката културе у Зони 1  и Зони 2 конкурсног 
обухвата, могуће је одредити и другачију нивелацију у функцији приступа 
подземним етажама ових парцела, али тако да је минимално 5m од 
тротоара задржан ниво тротоара. 
Карађорђева бр.13 
Могуће је задржати један постојећи колски приступ (двосмеран) директно 
из Карађорђеве улице, у складу са Идејним пројектом за реконструкцију 
Карађорђеве улице са припадајућом инфраструктуром и партерним 
уређењем – од Бранковог моста до Великих степеница, чији је извод дат у 
пратећој документацији Програма конкурса. 
Пешачки приступ парцели и објекту могуће је остварити из Карађорђеве 
улице, из улице Велике степенице, са  планиране пешачке стазе на коти 
91.00mnv, као и са колско-пешачке КП3.  
Карађорђева бр.15-15а 
Пешачки приступ парцели и објекту могуће је остварити из Карађорђеве 
улице, са  планиране пешачке стазе на коти 91.00mnv, као и са колско-
пешачке КП3.  

паркирање Паркирање решити у оквиру парцеле, у подземној гаражи. 
Нормативи за дефинисање минималног броја паркинг места  

 1ПМ на 60m2 БРГП за установе културе 

 1ПМ на 7 седишта за биоскопе и позоришта 

 1ПМ на 60m2 НГП административног или пословног простора  

 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта  

 
услови за слободне и зелене 
површине 

 
Проценат зелених површина у директном контакту са тлом износи минимум 
10%.  
Минимално 30% кровне површине, завршне и нижих етажа, уредити као 
озелењене кровне терасе, а препорука је да се уколико постоје просторни 
услови, изврши садња квалитетних школованих садница лишћара у касетама 
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оријентационе величине 2,5 x 2,5 m. 
Уколико због подземних етажа није могуће формирати потребан проценат 
слободног тла за озелењавање,  прописану количину зеленила, надоместити 
у оквиру кровних зелених површина,  вертикалним озелењавањем и 
постављање декоративних жардињера. 
За слободне површине партера обавезно је репрезентативно уређење. 

општи услови и обликовање Конкурсно решење треба да афирмише савремене тенденције у архитектури, 
обликовању и уређењу јавних градских објеката и простора, поштујући 
контекст локације значај и репрезентативност објеката у непосредном и 
ширем сагледивом окружењу и чињеницу да је ово веома вредан градски 
простор у културно-историјском смислу, као и посебно место конкурсног 
обухвата у визурама града, и са београдске и  новобеоградске стране.  
Поштовати заштићене визуре чије су позиције дате у пратећој конкурсној 
документацији. 
Препоручљиво је кровне површине равних кровова планирати као 
озелењене површине, делом у функцији кровних тераса и башта, а у случају 
Карађорђеве бр. 15-15а у делу коме је могуће обезбедити приступ са јавне 
површине планиране пешачке стазе на коти 91.00 и са слободним јавним 
приступом.   

 
6.4.2 Смернице и препоруке за однос према градитељском и културном наслеђу 
Културно наслеђе треба третирати као ресурс, извор идентификације и културни капитал који 
представља један од темељних елемената просторног и урбаног развоја и уређења. Конкурсним 
решењем треба афирмисати урбани континуитет и омогућити интегративну заштиту културног 
наслеђа, али и управљање њиме као генератором, не само културног и туристичког, већ и ширег 
економског развоја.  
Заштита постојећег карактера изграђености просторне културно-историјске целине, поштовање 
постојеће уличне матрице, контролисана нова изградња треба да буде приоритет у конкурсном 
разматрању, у чијом се непосредној близини налазе значајна културна добра и вредан грађевински 
фонд. 
Постојеће визуре низ Велике степенице и визуре са планираног видиковца у Улици Косанчићев венац 
су јединствени преостали примери изласка београдских улица на реке, које се штитите и афирмишу. 
У контексту очувања амбијенталних вредности као и позиције предметне локације у оквиру 
просторне културно-историјске целине „Косанчићев венац“, потеза Карађорђеве улице, београдског 
гребена и градске ведуте у целини, потребно је да изградња нових објеката, њихови међусобни 
односи, као и све интервенције на уређењу и опремању објеката и простора, буду усклађени са 
амбијенталним вредностима простора, објектима у непосредном окружењу, надовезујући се на 
типологију изградње.  
Циљ свих интервенција у простору треба да буде формирање визуелно адекватних микро 
амбијената. Изградњу, кроз савремени ауторски израз, планирати као јединствену обликовно-
функционалну целину, на нивоу сваког комплекса, са посебним акцентом на усклађивање висинске 
регулације и карактер ведуте Савске падине.  
 
6.4.3 Смернице и препоруке за саобраћајне  површине 
Приступе објекту као и све друге површине у и ван објекта, намењене комуникацији пешака 
планирати тако да буду доступне свим категоријама корисника, у складу са стандардима 
приступачности за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама. Лицима са посебним потребама обезбедити приступ на коту приземља спољним или 
унутрашњим рампама.    
За кретање путничких возила, саобраћајне траке планирати са минималном ширином 2.75 метара, 
док је за кретање теретних/ватрогасних возила потребно пројектовати саобраћајне траке са 
минималном ширином 3.5 метара.  
Препорука је да се раздвоје токови кретања доставних и путничких возила будућих корисника.  
Колске рампе пројектовати иза регулационе линије, са одређеним дозвољеним нагибом рампе: 

12% отворене рампе за путничка возила,  
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15% затворене/грејане рампе за путничка возила, 
9% за теретна возила, 
6% за ватрогасна возила (12% уколико се коловоз не леди).  

Сва места за смештај возила и простор за маневрисање приликом уласка/изласка на места 
дефинисати у односу на угао паркирања и димензионисати према важећим стандардима. 
За управна паркинг места, простор за маневрисање пројектовати са минималном ширином од 5.4m, 
а паркинг места минималних димензија: 

2.3m x 4.8m  за паркинг места без бочних препрека, 
2.4m x 4.8m  за паркинг места са једностраном препреком, 
2.7m x 5.5m  за гаражни бокс. 
                

6.4.4 Смернице и препоруке за уређење слободних и зелених површина  
Обзиром да предметна локација припада подручју интегративне заштите (ПКИЦ Косанчићев венац), 
све интервенције, укључујући и озелењавање, морају се изводити у складу са амбијенталним 
карактером окружења. Обзиром на конфигурацију терена, зелене површине решавати тако да се 
будућом садњом не угрозе правци доминантних визура. Зеленило треба формирати у складу са 
планираном наменом, захтевима и функцијом простора, у циљу побољшања микро-климатских 
вредности простора. Предвидети максималан број зелених површина у складу са техничким и 
просторним могућностима.  
Проценат зелених површина у директном контакту са тлом износи минимум 10%. Уколико због 
подземних етажа није могуће формирати потребан проценат слободног тла за озелењавање, 
обезбедити могућност формирања кровног зеленила, вертикалног озелењавања и постављање 
декоративних жардињера. 
У Пратећој конкурсној документацији: III СМЕРНИЦЕ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА, приложени су 
комплетни Услови ЈКП Зеленило Београд 

 
6.4.5 Смернице у односу на инжењерско геолошке услове 
У оквиру ПДР-а издвојени су инжењерско-геолошки реони који су, на основу допунских 
истраживања, у зони санационе пешачке стазе детаљније дефинисани.  
Реон 1- захвата, у чијем се обухвату конкурсно подручје налази, чини приобални део Саве са котама 
терена 75,00-78,50mnv. Од Бранковог моста до Великих степеница ниво подземне воде је 
констатован на коти 69,00-72,00mnv, а од Великих степеница до Париске улице на коти 72,00-
80,00mnv. Насип и алувијални седименти карактеришу се ограниченом носивошћу (изражене 
деформабилности). Уколико се на овом простору планира изградња објеката веће спратности треба 
рачунати на дубоко фундирање (шипови). При изградњи укопаних делова објеката треба имати у 
виду ниво подземне воде која је у директној хидрауличкој вези са Савом.  
Лагyми   
У кречњачком стенском комплексу у прошлим временима изграђени су лагуми. Према 
расположивим подацима из геодетске ситуације, као и обиласком на терену констатовано је да се 
лагyми налазе у дворишном делу / залеђу парцела, у Карађорђевој број 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 39 и 43. Димензије и попречни пресеци су различити.  
Простор санационе пешачке стазе   
Падина која је обухвата простор између улица Карађорђеве, Париске, Косанчићев венац и 
Фрушкогорске улице је у садашњим условима местимично нестабилна. На косинама су формирана 
клизишта и одрони који угрожавају стабилност објеката и падине. Планираним мерама треба да се 
побољша стабилност терена и објеката и надокнаде хоризонталне силе које су настале као 
последица дефицита маса. У ту сврху планирана је санациона пешачка стаза на простору од Париске 
до Фрушкогорске улице, чији је првенствени задатак да уз пoмoћ потпорних конструкција, 
предвиђене нивелације и планираних нових објеката, изврши санацију овога простора и омогући 
уређење терена изнад и испод ове пешачке санационе стазе.  
Дужина падине на којој је предвиђена стаза од Париске до Фрушкогорске улице је око 400m, а 
нивелета је на коти 91,00mnv. Карађорђева улица је на коти 76,00mnv, а улица Косанчићев венац од 
коте 97,00mnv до 100,00mnv. Из наведених кота види се да је потребно потпорним конструкцијама и 
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другим санационим мерама осигурати стабилност и пешачке стазе и падине за висинску разлику од 
20m до 25m.  
Нови објекти који представљају потпорне грађевине у зони санационе пешачке стазе 
ОК3 - Карађорђева број 13, заједно са потпорним зидом ПК1  
ОК4 - Карађорђева број 15 и 15а, нови објекат је потпорна конструкција испод пешачке стазе. На делу 
овог објекта постоји лагyм у стенском масиву. Постоји могyћност и да лагум буде унутар ископа за 
објекат. У том случају може бити сачуван као посебан простор или уклоњен, што ћe бити 
прецизирано у даљој фази разраде.  
 
6.4.6 Смернице и препоруке за инсталације 
У оквиру објекта потребно је предвидети све стандардне просторије и инсталације грејања, 
вентилације,  снабдевања водом и електро-инсталација које овај тип објеката захтева, у складу са 
прописима о техничкој сигурности, противпожарној заштити и заштити човекове средине.  
Планирани објекат прикључити на постојећу, односно планирану јавну комуналну инфраструктурну 
мрежу.  
Са становишта инфраструктурног опремања, за предметне садржаје могуће је обезбедити 
прикључење на комуналну инфраструктуру (електроенергетска, телекомуникациона, водоводна, 
канализациона, топловодна и гасоводна мрежа) у потребном капацитету. 
 

Планиране трасе мреже и објеката инфраструктуре од интереса за конкурсно подручје, приказане су 
Пратећој конкурсној документацији: I ИНФОРМАЦИОНИ ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ / Ограничења за 
конкурсно подручје и II ГРАФИЧКЕ ДИГИТАЛНЕ ПОДЛОГЕ / Катастар подземних инсталација за 
предметно подручје  
 
7. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ РАДОВА  
Поред поштовања и задовољења услова из програма и конкурсног задатка, те усклађености 
конкурсног решења са датим урбанистичким условима и препорукама жири ће вредновати 
конкурсне радове на основу следећих општих критеријума: 

 Квалитет решења у односу на карактеристике и значај намене, 

 Јасан просторни концепт,  препознатљив у основној идеји, 

 Карактер и квалитет унапређења урбаног идентитета, 

 Дистрибуција намена и садржаја у простору, функционалност предложеног решења, 

 Урбанистичко-архитектонско и пејзажно обликовање и амбијенталне карактеристике 
решења, 

 Однос према контексту, градитељском и културном наслеђу, 

 Економичност решења у извођењу и експлоатацији, 

 Примена   еколошки   и   енергетски   одрживих   решења   очувања   и   унапређење 
квалитета животне средине (примена еколошког  дизајна), 

 Спроводљивост решења у складу са конкурсним условима, 

 Уверљивост аргументације – јасноћа саопштавања кроз графичке прилоге. 
 
8. ПРАВИЛА КОНКУРСА 
 

8.1. Услови за учешће на конкурсу  
Право учешћа на конкурсу, у складу са чл. 28. Правилник о начину и поступку за расписивање и 
спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса („Службени гласник РС“, број 31/2015), имају 
физичка лица са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре без обзира на њихову 
територијалну припадност и њихове личне особине или правна лица која именују лице са стеченом 
високом стручном спремом из области архитектуре. 
Учесници конкурса имају слободу да у своје тимове, укључе стручњаке из других струка који би 
својим стручним ставовима и знањима допринели  унапређењу конкурсних решења, као и студенте. 
Учесник на конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу 
Конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са истим, као ни лице које је у 
управи или је запослено код органа који расписује Конкурс. 
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Обавезни услови за учешће на конкурсу  
 Конкурсни рад мора бити достављен на време и на начин утврђен расписом конкурса. 
 Конкурсни рад мора бити израђен на начин техничко-обликовне обраде и садржати све 

делове одређене расписом конкурса. 
 
8.2. Услови за спровођење конкурса 
Конкурс се расписује у складу са Правилником о начину и поступку за расписивање и спровођење 
урбанистичко-архитектонског конкурса ("Службени гласник РС" бр. 31/2015), (у даљем тексту: 
Правилник).  
Сваки учесник конкурса који је преузео конкурсну документацију стиче право учешћа на конкурсу. 
Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса. 
 
8.3. Садржај конкурсног рада  

1. Текстуални део 
 Опис и образложење предложеног решења 
 Попуњене табеле дате у прилогу – Остварени урбанистички параметри,  Биланси остварених 

капацитета по функционалним целинама и укупно 
 Умањени графички прилози предложеног решења на А3 формату. 
2. Графички прилози  
Зона 1 и Зона 2 
 Конкурсно подручје у контексту непосредног окружења  

Ситуациони приказ планиране изградње и уређења - кров    Р=1:500 
Ситуациони приказ планиране изградње и уређења - партер   Р=1:500 
Изглед из Карађорђеве улице        Р=1:500 

Зона 1 
 Ситуациони план крова са регулационим и нивелационим елементима  Р=1:250 
 Ситуациони план приземља са партерним уређењем    Р=1:250 
 Све основе          Р=1:250 
 Карактеристични пресеци         Р=1:250 
 Сви изгледи           Р=1:250 
Зона 1 и Зона 2 
 3Д приказ решења из задатих праваца и по избору конкурената    

Сви горе наведени елементи и прилози конкурсног елабората, текстуални и графички прилози 
наведеног садржаја, представљају обавезне делове конкурсног рада. 
Радови који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани. 

 Остали графички прилози – по нахођењу 
 
8.4. Начин техничко-обликовне обраде конкурсног рада 
Сви прилози, графички и текстуални, морају бити предати аналогно и у електронском облику (PDF 
формат, у резолуцији 350 dpi на СD-у или на USB флеш меморији). 
 Текстуални део 

 Текстуално образложење на А3 формату доставити у 6 примерака. 
 Текстуално образложење мора бити означено истом шифром као графички део од пет 

бројева у горњем десном углу насловне стране, фонт Ariаl, Bold, 30. 
 Језик конкурса је српски текстови морају бити у фонту Ariаl величине 11 пункта. 

Графички део 
 Графички прилози се достављају на формату Б1, 100 x 70 см. 
 Сви графички прилози морају бити означени истом шифром од пет бројева у горњем десном 

углу,фонт Ariаl, Bold, 50. 
 Графички прилози се каширају на чврстој подлози до 5мм дебљине.  

Сви прилози, графички и текстуални,  морају бити упаковани у непрозирну мапу у којој мора бити и 
списак свих прилога и две затворене коверте (АУТОР и ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ). На спољашњој страни 
мапа се означава само истом шифром рада од пет бројева, фонт Ariаl, Bold, 50. 
Kоверте сe означавају шифром у горњем десном углу. 
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 Коверта са назнаком "АУТОР" треба да садржи шифром означену и потписану Изјаву 
конкурената, списак са именима чланова ауторског тима и сарадника. 

 Коверта  са назнаком "ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ", садржи  податке о имену и презимену за 
контакт ( e-mail) и броју  контакт телефона. 

 
Учесник може предати само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи само једно решење и 
варијанте решења нису дозвољене. 
Сви садржаји конкурсног рада: графички део, текстуални део, коверте, изјаве и мапа, означавају се 
истом шифром. 
Све прилоге, текстуалне и графичке  обавезно је  доставити и у електронскоj   форми, у pdf формату, у 
резолуцији од 300dpi,  на СD-у или на флеш меморији. 
Техничко обликовна обрада конкурсног елабората према наведеном опису и захтеву, димензији и 
броју примерака је обавезни садржај конкурсног рада. Радови који не садрже горе наведене и 
захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани. 
 
8.5. Садржај изјаве конкурената 
Конкурентом се сматра сваки учесник (аутор/ауторски тим) који је предао конкурсни рад у складу са 
овим Расписом конкурса. 
Садржај Изјаве конкурента, обухвата следеће: 

- Име и презиме (аутора/чланова ауторског тима; сарадника), адреса из л.к. и бр. личне карте. 

- Потписе аутора/чланова ауторског тима и сарадника. 

- Изјава о прихватању услова конкурса и начину расподеле награда. 

- Изјава о преносу свих имовинских права аутора. 

- Изјава сагласности о евентуалној даљој разради конкурсног рада уколико је награђен или 
откупљен. 

- Изјава правног лица, уколико се исто појављује у својству учесника,  о именовању лица кojе 
испуњaвa стручнe и другe услoвe прeмa oвoм рaспису кoнкурсa, oднoснo испуњава услове 
учeшћa нa кoнкурсу. 

- Начин расподеле евентуалне новчане награде дате у процентима са  подацима за уплату за 
наведена лица (ауторе и сараднике). 

- Изјаву о сагласности да се на изложби радова и у каталогу објави имe(на) аутора у случају да 
није међу награђеним и откупљеним конкурсним радовима. 

 
8.6. Конкурсни рокови 
 Почетак   конкурсног   рока / датум оглашавања     20.08.2019. 

Конкурсна документација преузима се бесплатно са веб-странице Друштва архитеката Београда 
www.dab.rs 

 Рок за постављање питања је до                                                                          09.09.2019.  
Питања се могу постављати на адресу sas-dab@eunet.rs 
Одговори Жирија на постављена питања ће бити постављена на интернет страни Ансамбла Коло, 
интернет страни Друштва архитеката Београда  у року од седам дана од истека рока за 
постављање питања и исти ће бити доступни на интернет странама до рока за предају радова. 

 Рок за предају радова  конкурса  је                                  22.10.2019. 
до 15,00 часова  без обзира на начин предаје (непосредно или поштом).  

         Адреса на коју се предају радови је:    
ДРУШТВО АРХИТЕКАТА БЕОГРАДА 
Кнеза Милоша 7а/III, 11000 Београд, СРБИЈА 

 Објављивање резултата конкурса                                                05.11.2019. 
Резултати ће бити објављени на интернет страни Друштва архитеката Београда и интернет 
страни Ансамбла Коло. 

  Награђени и ненаграђени радови,  у електронском формату биће постављени на интернет 
странама  Наручиоца посла- Ансамбла Коло  и Друштва архитеката Београда  у року од 30 дана 

mailto:sas-dab@eunet.rs
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од дана објављивања резултата Конкурса. Уз све радове биће објављени основни подаци 
(шифра рада, награда, име(на) аутора уколико другачије није назначено у пријави за Конкурс. 

 Изложба конкурсних радова и јавна дискусија о резултатима конкурса биће организована 
најкасније 60 дана након објављивања резултата конкурса . 

 О термину за подизање ненаграђених конкурсних радова учесници ће бити обавештени на 
интернет порталу Друштва архитеката Београда. 

 
8.7. Врста и висина награда 
Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 6 радова и уколико исти задовољавају пропозиције 
конкурса доделиће се следеће награде у укупном износу нето наградног фонда  од 2.200.000,00  
динара према следећој расподели: 

 Прва награда   1.000.000,00 динара 
 Друга награда         600.000,00 динара 
 Трећа награда         300.000,00 динара 
 Два откупа од по                           150.000,00 динара 

 
Жири ће расподелу награда извршити у свему према одредбама Правилника, са могућношћу и 
другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда.  
Наручилац се обавезује да ће исплату за изабране и награђене конкурсне радови извршити према 
одлуци жирија, а у складу са Конкурсном документацијом - расписом у року од 45 дана од дана 
потврђивања Одлуке жирија од стране Наручиоца. 
 
8.8. Састав жирија  
 
Чланови жирија 

- Владимир Декић, дипл.продуцент у позоришту, радију и култури, директор „Ансамбла 
народних игара и песама Србије КОЛО“, представник Наручиоца  

- Марко  Стојчић, дипл.инж.арх., Главни урбаниста Града Београда, представник Наручиоца 

- Проф.Михаило Тимотијевић, дипл.инж.арх., представник Друштва архитеката Београда 

- Анђела Карабашевић, дипл.инж.арх., представник Друштва архитеката Београда 

- Зоран Радојичић, дипл.инж.арх., представник Друштва архитеката Београда 
 
Секретар жирија 
Ана Главички, Друштво архитеката Београда 
 
8.9. Правне и финансијске последице за врсту и висину награде и  услови заштите ауторских права 

и преноса имовинских права аутора на инвеститора 
 Аутор конкурсног рада је учесник који је израдио конкурсни рад и тиме под својим именом   

објавио   ауторско  дело   чином   предаје   на   конкурс.   Ауторски   тим   чине потписници 
конкурсног рада, коаутори, и тиме носиоци свих заједничких ауторских права. 

 Предајом конкурсног рада аутори (ауторски тим) уступа пренос свих имовинских права аутора 
Наручиоцу  уколико је предметни рад награђен или откупљен. 

 Награђени и откупљени радови могу се користити у целини или у деловима и кроз израду 
планске и техничке документације биће прилагођени ситуацији на терену, односно 
просторним и техничким могућностима и ограничењима. 

 Наручилац нема обавезу ангажовања аутора као вршиоца израде планске и техничке 
документације. 

 Уколико  је   потребно   и   уколико   постоји   обострани   интерес,  Наручилац   може 
консултовати ауторе награђених и откупљених радова током даље разраде пројекта, а аутори 
ће пружати консултантске услуге у потребној мери. Сваку евентуалну сарадњу стране ће 
регулисати посебним уговором. 

 Аутори задржавају право на публиковање својих радова. 
 Наручилац  има права да користи све пристигле радове, да их публикује и промовише 

резултате конкурса. 
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ПРИЛОЗИ УЗ ПРОГРАМ – ПОДЛОГЕ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
I ИНФОРМАЦИОНИ ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

 01 Орто фото са границама конкурсног подручја и позицијама задатих праваца 
 02 Ограничења за конкурсно подручје  
 03 Извод из актуелне фазе Нацрта Измена Плана детаљне регулације просторне целине 

Косанчићев венац  
 04 Извод из Пројекта реконструкције Карађорђеве улице од Бранковог моста до Великих 

степеница, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП 
 05 Споменички статус простора 
 06 Фотограметријски снимак падине Косанчићев венац  
 07 Ђумрукана – архивска графичка документација 

 
II ГРАФИЧКЕ ДИГИТАЛНЕ ПОДЛОГЕ 

 01 Катастарско - топографски план  
 02 Катастарски план подземних инсталација  
 03 Ортофото снимак 
 04 Подлога за прилоге у размери 1:500 (Зона 1 и Зона 2) 
 05 Подлога за прилоге у размери 1:250 (Зона 1) 

 
III СМЕРНИЦЕ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА 

 01 Секретаријат за Саобраћај, Градска управа Града Београда  
 02 ЈКП Зеленило Београд 

 
IV ИЗВОДИ ИЗ АКТУЕЛНИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА 

 01 ПДР просторне целине Косанчићев венац 
 02 ПГР грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд 

 
V ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈА 

 01 Фотографије локације 
 02 Историјске фотографије 

 
VI ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРОГРАМ 

 Коло монографија   
https://drive.google.com/open?id=19GaNm4iaNdvXQb_yaXXqHwIOEn8BSLNn 

 Текстови о локацији 
 
Табеле - Биланси капацитета по наменама и површинама и укупни биланси за конкурсни обухват 

 01 Остварени урбанистички параметри (Зона 1 и Зона 2) 
 02 Биланси остварених капацитета по функционалним целинама и укупно (Зона 1) 

 
 
У Београду,20.08.2019.                                                                                                                      Жири у саставу : 

 
Владимир Декић, дипл.продуцент у позоришту, радију и култури 

Марко  Стојчић, дипл.инж.арх. 
Проф.Михаило Тимотијевић, дипл.инж.арх. 

Анђела Карабашевић, дипл.инж.арх. 
Зоран Радојичић, дипл.инж.арх. 
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